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HAVAS  İLMİ 

HAVAS İLMİNE GİRİŞ

            Hazırlayan
  
       Abdullatif  ARSLAN

HaVaSuL HaVaS Es SiHRu
CeLBi AFaRaTuL CaN VeL
MeNDe’üL CüNNeTüL MaRiF



BU İLMİN ŞARTLARI VE YAPILIŞI 
      Bu ilmin şartları ülemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş
olup, bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. Allah 
Teala’nın sırları harflerinde, isimlerinde ve Ayeti Kerime’lerinde 
olup, bu sırlarıda Salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah c.c. 
Kurani Kerimde Mü’min Suresinin 60. Ayeti Kerime’sinde şöyle 
buyurur: 

C�D�E���� .�,��$�<	� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?H �2	I��  
Bismillâhirrahmânirrahiym. Udûnî istecib leküm. 

( Bana ibadet ve dua edinki, karşılığını vereyim ). 
      Bu Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup, bu şartlar 
yerine getirilmediği sürece yapılan bir amel asla gerçekleşmez. Bu 
mübarek ilmin şartlarıda şöyledir: 

      1. Kesin karar: Yapacağın bir amelden hiçbir zaman şüphe 
etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamberimiz 
Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır: 
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Üdullâhe ve entüm mûkinûne bil icâbeh. 

( Allah’a dua ederken kabül olacağına inanarak dua ediniz). 
      Bu hadisi şerife uyarak, imanı kamil ile amele başlamak ve 
kalben inanarak Allah (Celle Celalüh) a yönelmelidir. 

      2. Sabır etmek: Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan, tam sabır 
ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelenmesine 
kadar devam etmelidir. Allah Teala hazretleri Kuran-ı Kerimde 
şöyle buyurmuştur: 
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Yâ eyyühellezîne âmenus birû ve sâbirû ve râbitû vette 
kullâhe lealleküm tüflihûn. 



(Ey İman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve 
bütün varlığınızla Allah c.c. a bağlanınız. Ve Allah’tan korkunki, 
kurtuluşa erişesiniz. Sure-i Al-i İmran, Ayet 200 ). 
      Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanında bir nasibi 
vardır. Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (sa.v.) şöyle 
buyurmuşlardır: 

���S�T ����� �G�0  
Men sabera zafera.  

(Sabır eden zafer bulur). 

      3. Sır saklamak: Ne yapacağını ne okuduğunu veya üzerinde 
çalıştığın bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek 
lazımdır. Hazreti Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

-�+�E�����J�� �E�I����? �2	I�D�B ����F �1��U�L .�#�$���K
İsteînû alâ kadâi havâyiciküm bil kitmân. 

      (Hacetlerinizin husule gelmesi için, sırrınızı saklamakla 
yardımcı olunuz). Ameli tenha ve kimsenin görmediği bir mahalde 
yapmak. Hiç kimseyede şöyle böyle yaptım yahutta şunları bunları 
yaparım deme! Hazreti Ömer r.a. in “Sırrını saklayan kendinden 
emin olur “ sözü meşhurdur. 

      4. Müttaki olmak: Manevi yolda yükselmek ve başarıya 
ulaşmak takva ile olurki, Cenabu Hak Taha Suresi nin 132. Ayeti 
Kerimesinde: 

V���R'E#�� 	N���L��+�����
Vel âkibetü littakvâ. 

(Güzel akibet takva ile elde edilir). 
diye buyurmuştur. Bunlarda haram yememek, helal yiyip içmek, 
giybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek, sıdka 
ve nasihata önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet 
etmemek ve eziyete dayanmak, insanlara şevkat ve merhametle 
bakmaktır. 

      5. Acele etmemek: Yapacağın bir ameli acele etmeden huzuru 
kalb ile yapmak, zihnindeki bütün düşüncelerden (Aile, mal, 



sevinç, korku, üzüntü vb.) uzak olup, kuvvetini himmetini, iradeni 
ve arzunu bir noktada toplaki, muradın hasıl olsun. Yaptığın işi 
severek ve isteyerek yap. Alelade baştan savma yapılan işlerden 
hayır gelmez. 

      6. Temiz olmak: Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin, 
elbisen ve olduğun yer, hele hele kalbinin temizliğine çok dikkat et. 

      7. İcazetli olmak: Bu işi yapan kişinin icazetli (İzinli) olması 
şarttır. İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir. 

      8. Teşhis etmek: Bir kimseye muhabbet, celb, tefrik, taslit, irsali 
hatif, davet, hastalandırmak, hastayı iyileştirmek veya buna benzer 
ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, 
boyunun uzunluğu ve kısalığını yaşlı veya genç olduğunu teşhis 
(Tanımak) edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi 
ismiyle yazarsın. Annesinin isminide bilmiyorsan Havva olarak 
kabül eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup, 
dahada tesirlisi teşhis ve isimleri beraber kullanmaktır. 

      9. Riyazatlı olmak: Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, 
yumurta ayrıca soğan, sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü 
olan gıdalar yememek, mideninde boş veyahutta gereğinden fazla 
tıka basa tok olmaması lazımdır. 

      10. Himmetli olmak: Yüce şeyleri sefil işler için alet etme! Zira 
Hak Teala hazretleri Bakara Suresi nin 41. Ayeti Kerimesinde 
şöyle buyurmuştur: 

�BW�? �����E�X�3����.�3� �YK� �Z M&-�#�L  
Velâ teşterû bi âyâtî semenen kalîlâ. 

(Benim Ayetlerimi az bir bahaya satmayın). Allah Teala nın 
Ayetlerini kötü işlerde ve kötü niyetlerde kullanmayınız! 

      11. Amel zamanını bilmek: Yapılacak amelin gününü ve saatini 
iyi tayin edip, gezegenlerin özelliklerine göre yapmak. Ayrıca amel 
günü menkut (Noktalanmış) gün olmamalıdır. Her Arabi ayın, 3. 5. 
13. 16. 21 . 24. ve 25. günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini 
bu menkut olan günlerde yapma! Hayırlı ameller Kamerin nurunun 
ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamerin muhaka olduğu 
(Her Arabi ayın son üç gecesi) günlerde yapılır. 



      12. Kıbleye yönelmek: Bir amel yaparken kıbleye doğru 
yönelerek yazmak. Yazıları aslına göre düzenlemek ve yerine 
koymak. Yazılan isim veya Ayeti Kerime ise geride olan bir 
kelimeyi veyahutta harfi öne, önde olan bir kelimeyi veya harfide 
geriye almamalıdır. Ayrıca yazınında çok güzel olması lazımdır. 
Yazılan vefk ise vefkin hane sırasına göre rakam veya harfleri 
yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel yazmak ve vefkin 
hanelerini eşit olarak çizmek lazımdır. 

      13. Salavati şerife getirmek: Her amelden önce ve sonra 
Hazreti Muhammed (s.a.v.) e Salavati şerife getirmek. Peygamber 
efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa ( s.a.v.) bu konuda şöyle 
buyurmuştur: 
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Edduâ beynes salâteyni aleyye lâ yüraddü. 

(İki salavat arasında yapılan dua geri çevrilmez). 
      Şu mübarek Salavati şerife çok faziletlidir: 
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Allâhümme salli alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammed in 
nebiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim. Adede halkıke ve 
ridâe nefsike vezinete arşike ve midâde kelimâtik. 

      14. İstihare: Her amelden önce İstihare yaparsan, yapacağın 
işte basiretli olursun. İstiharenin yapılışı şöyledir: İki rekat namaz 
kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ile Kafurun suresini, ikinci rekatta 
Fatiha ile İhlas suresini okuyup, selam verdikten sonra, şu İstihare 
duasını 3, 5, veya 7 defa okursun. Okunacak İstihare duası budur: 
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Allâhümme innî estehîrüke bi ilmike ve estakdirüke bi 
kudretike ve eselüke min fadlikel azîm. En tübeyyene lî âkibeti 
emrî (fişşey-i el fülani ve yezküru haceti) Parantez içindeki 
yazılı ibarede hacet her ne ise içinden geçirirsin. Fein kâne 
hayran fe eşrahlehü sadrî ve veffiknî li amelihi ve in kâne 
şerran fasrifhü annî vasrifnî anhü inneke alâ külli şeyin kadîr. 

      Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli 
başaracağına vede muradına ereceğine inanarak yaparsın. Şayet 
ruhun daralırsa bırakırsın. İsrar edersen senin zararına olur. 
İstihare tam uyanık bir şekilde ve kalpten Allah Teala nın kudretine 
inanarak olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akibeti bilen yalnız O’dur. 

      15. Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak: Ruhanileri hakir 
ameller için kullanmak istersen, onlara hakaret etmiş ve 
aşağılamış olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden 
dolayı şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı 
olan işlerde sakın kullanmaya kalkma! Ayrıca istenen her hacetide 
Ruhanilere sorma! 

      16. Azimetleri ezberlemek: Ruhaniyetlere okuyacağın 
Azimetleride çok iyi ezberlemeli ve okurken hiç kekelememelidir. 
Azimeti kitaptan veya levha üzerinden okumak yeterli değildir. 
Çünkü kalbin yazı ile iştiğal olup, gerekli olan huşu’ gider. Buda 
erkanların en gereklisi olan teveccühü ortadan kaldırır. 

      17. Amelin yapılışı: Yapacağın bir amelde levha üzerine 
yazman gerekirse, yazıyı demirden bir mil ile levha üzerine 
nakşedersin. Kağıt veya deri üzerine ise kamış ile yazarsın. 
Kamışın ucunu yontacağın zaman üç defa:  

/h6 /h6 /h6
Âhin Âhin Âhin 



deyip, Talak Suresi nin 3. Ayeti Kerimesi olan şu Ayeti Kerime yi: 
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Ve men yetevekkel alellâhi fe hüve hasbühü innallâhe bâliğu 
emrihi kad cealallâhü li külli şeyin kadrâ. 
okursun. Kamışın ucunu kestikten sonra kamışı eline alıp: 

�#� �$ �\�7��� .� �#�L �k�+�Q�L.��P�:�� ��P�:   
Kataatü kalemî li ecli ameli kezâ ve kezâ. 

dersin. Keza ve keza yerinde maksadın her ne ise onu söylersin. 
Eğer Ayeti Kerimeyi önce okursan, amelin daha etkili ve daha 
tesirli olur. 
      Yaptığın amel muhabbet için ise, matlub ve talibin 
gezegenlerinin tabiatı birbirine dost ise ikisininde isimlerini 
yazarsın. Gezegenleri düşman ise matlubun ismini yazıp, talip 
olanın ismini yazmazsın. 
      Bu şartlardan sonra Ebced hesabını, yirmisekiz (28) harfin 
anasırını, harflerin nurani ve zülmanisini, anasırın tabiatlarını, 
birbirine dost ve düşmanlığını, gezegenlerin özelliklerini, dost ve 
düşmanlığını, harflerini, buhurlarını, ayrıca said ile nahıslığını ve 
şerefinide izah edelim. Ondan sonra burçların özelliklerini, dost ve 
düşmanlığını, kamerin menzillerini, kamerin hangi burçta 
bulunduğunu, güneşin hangi burçta olduğunu açıkça izah edelimki, 
bu ilmin isteklileri kolay anlasın. 

@ @
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Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil 

Alemin. Vessalatü vesselamü ala rasulina 
Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein 

( Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla.     
Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) a. Salat ve
selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) e ve
O nun aile efradı ile yüce Ashabının üzerine olsun ). 

Birçok kişinin heves edip elde edemediği ve herkesin
buna muhtaç olduğu bir ilimdir. Ama alimler bu ilmi
birçok kişiden gizlemişlerdir.Yukarıda belirttiğimiz gibi bu
ilmin şartları çoktur. 

Ey Talip ! Bu mübarek ilim bütün isteklerine reva
(Uygun, layık) olsun. Bu kitabı cahil, münafık ve basireti
kör olanlardan sakının. Zira böyle cahil, münafık ve 
basireti kör olanlar, bu ilmin kıymetini bilmeyip hor ve hakir
görerek inkar ederler sen bu kitabı cahillerden koru



   BİRİNCİ BÖLÜM

    HAVAS İLMİNE

      
          GİRİŞ
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EBCEDİ  KEBİR 
    Ey Talip! Ebced hesabında rakamlar (1) birden (10)

ona kadar (1) birer birer, ondan (100) yüze kadar (10)
onar onar, (100) yüzden bine (1000) kadarda (100)
yüzer yüzer artar. 
    Ebcedi Kebir ( Büyük Ebced ) budur : 
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EBCEDİ  SAĞİR 
    Bu Ebcede, Ebcedi sağir denir. Bu küçük Ebced 
büyük Ebced ten çıkmıştır. Ebcedi kebirdeki her harfin 
adedinden oniki-oniki (12) çıkarılıp, bakide kalan rakam 
o harfin karşılığıdır. 

    Örneğin: Lam (:) harfinin Ebcedi Kebirdeki adedi 

(30) otuzdur. Bu rakamdan 12-12 çıkarılırsa bakide altı 

(6) kalır. Lam (:) harfinin Ebcedi Sağir deki karşılığı altı 

(6) rakamıdır. 
    Ebcedi Sağir ( Küçük Ebced ) budur : 

h �  D :  Z ( � 
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    Ebcedi Sağirde (Küçük Ebced) dört harf sakit  tir. 
(Düşmüş) Bu dört harf Sin, Şın, Hı ve Zı dır. Bu 
harflerin ebcedi kebir adetlerinden oniki-oniki çıkarsak, 
geriye sıfır kalır. Bunun için bu dört harf sakittir. 

HARFLERİN  ANASIRI 
    Mevcut olan yirmisekiz harf  anasırı erbaaya ( Dört 
unsur ) ayrılmış olup, her unsurda yedi (7) harf vardır. 
Bu harfler ve mensub oldukları unsurlar şöyledir: 

    1. Ateş unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meftuh 
(açık) tur. Kuru ve sıcak olup, safravi tabiatıdır. Ateş
harflerinin yönü doğu olup, cezb edici ve galiptir. 
    Ateşe mensub olan harfler bunlardır:  

�     D    �    "    j    t    o  
          Zel     Şin      Fe     Mim     Tı         He     Elif 
    2. Toprak unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler 
meczum (kesik) dur. Kuru ve soğuk olup, sevdaviye 
tabiatıdır. Toprak harflerinin yönü güney olup, cezb 
edilen ve mağluptur. 
    Toprağa mensub olan harfler bunlardır: 

(    �    =    �    �    m    �  
         Dat       Se       Sat     Nun    Ye     Vav    Be 

    3. Hava unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler 
mağmum ( kapalı ) dur. Nemli ve sıcak olup, demeviye 
tabiatıdır. Hava harflerinin yönü batı olup, cezb edici ve 
galiptir. 



    Havaya mensub olan harfler bunlardır: 

�    Z    h    f    {    |    G  
           Se       Kaf     Sin     Kef    Ze    Cim      Zı 
    4. Su unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meksur 
(kırık) dur. Nemli ve soğuk olup, balgam tabiatıdır. Su 
harflerinin yönü Kuzey olup, cezb edilen ve mağluptur. 
    Suya mensub olan harfler bunlardır: 

  �    )    I    e    @    :�    
          Ğayın    Hı      Ra    Ayın   Lam   Ha     Dal 

    Cedvelde şu tertip üzere toplanmıştır : 

KAMER UTARİD ZÜHRE ŞEMS MERİH MÜŞTERİ ZÜHAL ANASIRI            
ERBEA 

o t j " �  D � ATEŞ 

� m � � = � ( TOPRAK

� m  | { f h Z HAVA 

� � ) I e @ : SU 

NURANİ VE ZÜLMANİ HARFLER 
    Yirmisekiz harfin ondördü nurani ve ondördü zülmani 
olarak ikiye ayrılmıştır. 

    Nurani harfler bunlardır : 

 e f  |  I  �  �  {  )  @  �"    D �=  
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    Nurani harfler bunlardır : 

 e f  |  I  �  �  {  )  @  �"    D �=  
Elif Ha Ra Sin Sad Tı Ayın Kaf Kef Lam Mim Nun Ye. 
    Zülmani harflerde bunlardır:  

(  m  G  Z  �  : o h t � � � j �  
Be, Te, Se, Cim, Hı, Dal, Zel, Ze, Şın, Dat, Zı, Ğayın, 
Fe, Vav. 

ANASIRIN BİRBİRİNE DOST VE DÜŞMANLIĞI 
    Ateş erkek tabiatlı olup, Ateş ile Hava dosttur. 
    Su dişi tabiatlı olup, Su ile Toprak dosttur. 
    Hava erkek tabiatlı olup, Hava ile Toprak düşmandır. 
    Toprak dişi tabiatlı olup, Su ile Ateş düşmandır. 

ANASIRIN MEVSİMLERDE DOSTLUĞU 
    İlkbahar mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur. 
    Yaz mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur. 
    Sonbahar mevsiminde Su ile Hava dosttur. 
    Kış mevsiminde Su ile Hava dosttur. 

GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ 
    Zühal gezegeninin tabiatı son derece kuru soğuk 
olup, anasırı toprak, cinsiyeti dişi ve gündüz diye itibar 
olunur. Bu gezegen göğün celladı olup, yedinci kat 
gökte doğar. Nahıs ( Kötü ) olup, en büyük uğursuzdur. 

     Müşteri gezegeninin tabiatı nemli sıcak olup, anasırı 
ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Bu 



gezegen göğün kadısı olup, altıncı kat gökte doğar. 
Said ( iyi )olup, en büyük uğurlu gezegendir. 
     Merih gezegeninin tabiatı aşırı derecede kuru sıcak 
olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gece diye itibar 
olunur. Bu gezegen göğün beyi olup, beşinci kat gökte 
doğar. Nahıs olup en küçük uğursuz gezegendir. 
    Şems gezegeninin tabiatı kuru sıcak olup, anasırı 
ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Şems 
gezegeni göğün sultanı olup, dördüncü kat gökte doğar. 
Said olup, en büyük nurlu gezegendir. 
    Zühre gezegeninin tabiatı kuru soğuk olup, anasırı 
toprak, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar olunur. Zühre 
gezegeni göğün dansözü olup, üçüncü kat gökte doğar. 
Said olup en küçük uğurlu gezegendir. 
    Utarid gezegeninin tabiatı kuru soğuktur. Cinsiyeti 
dişi ve gündüz diye itibar olunur. Bu gezegen göğün 
katibi olup, ikinci kat gökte doğar. Mümtezic (birleşik)) 
olup, dört unsurda mevcuttur. Utarid gezegeni iyi ile iyi, 
kötü ilede kötü olur. 
    Kamer gezegeninin tabiatı nemli soğuk olup, anasırı 
su, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar olunur. Bu gezegen 
göğün tabibi olup, birinci kat gökte doğar. Said olup, en 
küçük nurlu gezegendir.  

BİRBİRİNE DOST OLAN GEZEGENLER 
     Zühal  ile Merih gezegeni birbirine dosttur. 
     Müşteri ile Kamer gezegeni birbirine dosttur. 
     Merih ile Zühre gezegeni birbirine dosttur. 
     Şems  ile Utarid gezegeni birbirine dosttur 
     Zühre ile Kamer gezegeni birbirine dosttur. 
     Utarid ile Zühre gezegeni   birbirine dosttur. 



     Kamer ile Müşteri gezegeni birbirine dosttur. 

BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN GEZEGENLER 
    Zühal  ile Şems gezegeni birbirine düşmandır. 
    Müşteri ile  Zühre gezegeni birbirine düşmandır. 
    Merih ile Utarid gezegeni birbirine düşmandır. 
    Şems ile Kamer gezegeni birbirine düşmandır. 
    Zühre ile Zühal gezegeni birbirine düşmandır. 
    Utarid ile Müşteri gezegeni birbirine düşmandır. 
    Kamer ile Merih gezegeni birbirine düşmandır. 

GEZEGENLERİN ŞEREFİ 
     Şems  gezegeninin  şerefi Hamel burcundadır. 
     Kamer gezegeninin şerefi Sevr  burcundadır. 
     Müşteri gezegeninin şerefi Seratan  burcundadır. 
     Utarid  gezegeninin şerefi Sünbüle burcundadır. 
     Zühal gezegeninin şerefi   Mizan  burcundadır. 
     Merih gezegeninin şeref Cedi  burcundadır.  
     Zühre gezegeninin  şerefi Hut  burcundadır. 

GEZEGENLERİN  GÜNLERİ 
    Pazar  gününün gezegeni Şems  ( Güneş ) tir. 
    Pazartesi gününün gezegeni Kamer ( Ay )  dir. 

    Salı gününün gezegeni Merih ( Mars )  tir. 
    Çarşamba gününün gezegeni Utarid  ( Merkür ) tir. 
    Perşembe gününün gezegeni  Müşteri ( Jüpiter ) dir. 
    Cuma gününün gezegeni Zühre ( Venüs ) dir. 
    Cumartesi gününün gezegeni Zühal ( Satürn ) dir. 

GEZEGENLERİN  BUHURU 
    Zühal  gezegeninin  buhuru Meyatü saile  dir. 



 

    Müşteri gezegeninin buhuru  Sandalı asfer dir. 
    Merih gezegeninin buhuru Kust veTopalak kabuğu. 
    Şems gezegeninin buhuru Senderus ve Misk  tir. 
    Zühre gezegeninin buhuru Ud ve Mastaki dir. 
    Utarid gezegeninin  buhuru  Muklil ezrak tır. 
    Kamer gezegeninin buhuru Lübani zeker dir. 

GEZEGENLERİN  HARFLERİ 

Zühal gezegeninin harfleri �: Z ( 
Müşteri gezegeninin harfleri  D@ h � 
Merih gezegeninin harfleri �e f = 
Şems gezegeninin harfleri "I { � 
Zühre gezegeninin harfleri j) | � 
Utarid gezegeninin harfleri t� G m 
Kamer gezegeninin harfleri o� � � 

GEZEGENLERİN  SANATI 
    Zühal gezegeni göğün Cellat ıdır. 
    Müşteri gezegeni göğün Kadı sıdır. 
    Merih gezegeni göğün Bey idir. 



    Şems gezegeni göğün Sultan ıdır. 
    Zühre gezegeni göğün Dansöz üdür. 
    Utarid gezegeni göğün Katibidir . 
    Kamer gezegeni göğün Tabib idir. 

GEZEGENLERİN  DOĞUŞU 
      Zühal gezegeni yedinci kat gökte doğar. 
      Müşteri gezegeni altıncı kat gökte doğar. 
      Merih gezegeni beşinci kat gökte doğar. 
      Şems gezegeni dördüncü kat gökte doğar. 
      Zühre gezegeni üçüncü kat gökte doğar. 
      Utarid gezegeni ikinci kat gökte doğar. 
      Kamer gezegeni birinci kat gökte doğar. 

GEZEGENLERİN SAİD VE NAHISLARI 
    Gezegenler said (İyi) ve nahıs (Kötü) olarak şu tertip 
üzere ikiye ayrılmıştır. 
    Zühal gezegeni nahıs tır . 
    Müşteri gezegeni said tir. 
    Merih gezegeni nahıs tır. 
    Şems gezegeni said tir. 
    Zühre gezegeni said tir. 
    Utarid  gezegeni  mümtezic ( Birleşik ) tir. İyi ile iyi
 kötü ilede kötü olur. 
    Kamer gezegeni said tir. 

AMEL YAPILACAK SAATLER 
    Yapacağın herhangi bir amelin tesirli olmasını 
istiyorsan, ameline uygun saatleri seçersin. Aksi 
takdirde amelin sahih ( gerçek ) olmaz. Amellere göre 
ise saatler şöyledir. 



    Zühal: Bu saatte tefrik, buğuz, taslit, nefret ettirmek 
harab etmek, uyku bağlamak ve erkeklik bağlamak gibi 
ameller yapılır. 
     Müşteri : Bu saatte atf, muhabbet, celb, insanların 
gözüne güzel ve şirin görünmek, tılsım bozmak vede dil 
bağlamak gibi ameller yapılır. 
    Merih: Bu saatte tefrik, taslit, buğuz, adavet, kan 
akıtmak, mekandan çıkartmak ve helak etmek gibi 
ameller yapılır. 
    Şems: Bu saatte kalbleri cezbetmek, teshir etmek, 
muhabbet, şan, şeref, şöhret heybetli görünmek ve ileri 
gelen  kimselerin  yanında hacetinin kabül olması gibi 
ameller yapılır. 
    Zühre: Bu saatte atf, cezb, muhabbet, ülfet, nikah, 
heyecanlandırmak, teshir etme ve hacetlerin giderilmesi 
gibi ameller yapılır. 
    Utarid: Bu saatte bir kimseyi hastalandırmak, dil 
bağlamak, birinin kalbini kendine çekmek, defineleri 
çıkarmak ve hacetlerin giderilmesi gibi ameller yapılır. 
    Kamer: Yüksek mertebelerdeki kişilerin kalbini 
kendine çekmek, defineleri çıkartmak, dilleri bağlamak, 
bağlıyı çözmek, sihir bozmak ve sevgi ile bağlamak gibi 
ameller yapılır. 
    Günlerin ve gecelerin saatleri yedi gezegene göre 
ayarlanmış olup, her saat bir gezegene aittir. 
    Örneğin: Pazar gününün ilk saati Şems gezegeni 
olarak tespit edilmiştir. İkinci saati Zühre, üçüncü saati 
Utarid, dördüncü saati Kamer, beşinci saati Zühal, 
altıncı saati Müşteri, yedinci saati Merih, sekizinci saati 
Şems, dokuzuncu saati Zühre, onuncu saati Utarid, 
onbirinci saati Kamer ve onikinci saati ise Zühaldir. 



Pazar gecesinin ilk saati Utarid, ikinci saati Kamer'dir. 
Böylece saat (12) oniki ye kadar devam eder. Aşağıdaki 
cetvelde şu tertip üzere gösterilmiştir. 
    Saatler Cetveli budur : 
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PAZAR P.TESİ SALI Ç.AMBA P.EMBE CUMA C.TESİ 

G
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P.MBE CUMA C.TESİ PAZAR P.TESİ SALI Ç.MBA 

1 
 

Şems Kamer Merih Utarid Müşteri Zühre Zühal 

2 
 
Zühre Zühal Şems Kamer Merih Utarit Müşteri 

3 
 

Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems Kamer Merih 

4 
 

Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems 

5 
 

Zühal Şems Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre 

6 
 

Müşteri Zühre Zühal Şems Kamer Merih Utarit 

7 
 

Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems Kamer 

8 
 

Şems Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal 

9 
 

Zühre Zühal Şems Kamer Merih Utarit Müşteri 

10
 

Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems Kamer Merih 

11
 

Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre Zühal Şems 

12
 

Zühal Şems Kamer Merih Utarit Müşteri Zühre 



  BURÇLARIN ÖZELLİKLERİ 
    1. Hamel (Koç) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak 
olup, anasırı ateş ve gezegeni Merih ( Mars ) tir. Hamel 
burcunun cinsiyeti erkek madeni demir, günü Salı, 
gecesi Cumartesi ve buhuru ise Sandal dır. Dost burcu 
İkizler olup, düşman burcu yengeçtir. Tabiatı itibariyle 
düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur. 

    2. Sevr (Boğa) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk 
olup, anasırı toprak ve gezegeni Zühredir. (Venüs) 
Boğa burcunun cinsiyeti dişi, madeni bakır, günü Cuma, 
gecesi Salı olup, buhuru ise Lübandır. Dost burcu 
Yengeç, düşman burcu Aslandır. Tabiatı itibariyle 
düşmanı Havadır. 

    3. Cevza (İkizler) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak 
olup, anasırı hava ve gezegeni Utarid ( Merkür ) dir. 
İkizler burcunun cinsiyeti erkek, madeni civa, günü 
Çarşamba, gecesi  Pazar ve buhuru ise Mastakidir. 
Dost burcu Aslan olup, düşman burcu Balıktır. Tabiat 
itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan topraktır. 

    4. Seretan (Yengeç) burcu: Bu burcun  tabiatı  nemli 
soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni Kamer (Ay) dir. 
Yengeç burcunun cinsiyeti dişi, madeni gümüş, günü 
Pazartesi, gecesi Cuma ve buhuru Misktir. Dost burcu 
Boğa olup, düşman burcu ise Hameldir. Tabiatı itibariyle 
düşmanı dört unsurdan biri olan Ateştir. 

    5. Esed (Aslan) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak 
olup, anasırı ateş ve gezegeni Şems  (Güneş) dir. Aslan 
burcunun cinsiyeti erkek olup, madeni ise altındır. Günü 
Pazar, gecesi Perşembe ve buhuru Ud dur. Dost burcu 



İkizler olup, düşman burcu Boğadır. Tabiatı  itibariyle  
düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur. 

    6. Sünbüle (Başak) burcu: Bu burcun tabiatı nemli 
soğuk olup, anasırı Toprak ve gezegeni Utarid (Merkür) 
tir. Başak burcunun cinsiyeti dişi, madeni civa, günü 
Çarşamba, gecesi Pazar ve buhuru ise Mastakidir. Dost 
burcu Akrep, düşman burcu  Yaydır. Tabiatı itibariyle 
düşmanı dört unsurdan biri olan Hava dır. 

    7. Mizan (Terazi) burcu: Bu burcun tabiatı nemli sıcak
olup, anasırı Hava ve gezegeni Zühre (Venüs) dir. 
Terazi burcunun cinsiyeti erkek, madeni bakır, günü 
Cuma, gecesi Salı ve buhuru Lübandır. Dost burcu Yay, 
düşman burcu Oğlaktır. Tabiatı itibariyle düşmanı dört 
unsurdan biri olan Toprak tır. 

    8. Akreb (Akrep) burcu: Bu burcun tabiatı nemli 
soğuk olup, anasırı Su ve gezegeni Merih (Mars) tir. 
Akrep burcunun cinsiyeti dişi, madeni  demir, günü Salı, 
gecesi Cumartesi ve buhuru Sandaldır. Tabiatı itibariyle 
düşmanı Ateştir. 
    

    9. Kavs (Yay) burcu: Bu burcun tabiatı kuru sıcak 
olup, anasırı ateş ve gezegeni Müşteri (Jüpiter) dir. Yay 
burcunun cinsiyeti erkek olup, madeni Kalay, günü 
Perşembe, gecesi Pazartesi ve buhuru Ladendir. Dost 
burcu Kova, düşman burcu Balıktır. Tabiatı itibariyle 
düşmanı dört unsurdan biri olan Su dur. 

    10. Cedi (Oğlak) burcu: Bu burcun tabiatı kuru soğuk 
olup, anasırı Toprak ve gezegeni Zühal ( Satürn ) dir. 
Oğlak burcunun cinsiyeti dişi, madeni kurşun, günü 
Cumartesi, gecesi Çarşamba ve buhuru Harmeldir. 



Dost burcu Balık, düşman burcu Koçtur. Tabiatı 
itibariyle düşmanı dört unsurdan biri olan Havadır. 

    11. Deliv (Kova) burcu: Bu burcun  tabiatı  nemli  
sıcak olup, anasırı Hava ve gezegeni Zühal ( Satürn ) 
dir. Kova burcunun cinsiyeti erkek, madeni Kurşun, 
günü Cumartesi, gecesi Çarşamba ve buhuru Harmel 
olup, dost burcu Balık, düşman burcu Akreptir. Tabiatı 
itibarıyla düşmanı dört unsurdan biri olan Toprak tır. 
    

    12. Hut (Balık) burcu: Bu burcun tabiatı nemli soğuk 
olup, anasırı Su ve gezegeni Müşteri (Jüpiter) dir. Balık 
burcunun cinsiyeti dişi olup, madeni ise Kalaydır. Günü 
Perşembe, gecesi Pazartesi, buhuru ise Ladendir. Dost 
burcu Boğa, düşman burcu İkizlerdir. Tabiatı itibariyle 
düşmanı dört unsurdan biri olan Ateş tir. 
    Aşağıdaki Cetvelde oniki burcun gezegeni, tabiatı, 
yıldızı, madeni, buhuru, cinsiyeti, sanatı, tuluu, gündüzü 
ve gecesi gösterilmiştir. 



     Cetvel in şekli budur: 
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1 Hamel Merih Ateş Ülker Demir Sandal Erkek Bey Kuzey Salı C.tesi

2 
  

Sevr Zühre Toprak Akyıldız Bakır Lüban Dişi Dansöz Kuzey Cuma Salı 

3 Cevza Utarid Hava Bediger Civa Mastaki Erkek Katip Kuzey Ç.mba Pazar

4 Seretan Kamer
Su Ay Gümüş Misk Dişi Tabib Kuzey P.tesi Cuma

5 Esed Şems Ateş Şeref Altın Ud Erkek Sultan Kuzey Pazar P.mbe

6 Sünbüle Utarid Toprak Bediger Civa Mastaki Dişi Katip Kuzey Ç.mba Pazar

7 Mizan Zühre Hava Akyıldız Bakır Lüban Erkek Dansöz Güney Cuma Salı 

8 Akreb Merih 
Su Ülker Demir Sandal Dişi Bey Güney Salı C.tesi

9 Kavs Müşteri Ateş Kervan 
Kıran 

Kalay Laden Erkek Kadı Güney P.mbe P.tesi

10 Cedi Zühal Toprak Demir 
Kazık 

Kurşun Harmel Dişi Cellat Güney C.tesi Ç.mba

11 Deliv Zühal Hava Demir 
Kazık 

Kurşun Harmel Erkek Cellat Güney C.tesi Ç.mba

12 Hut Müşteri Su Kervan 
Kıran 

Kalay Laden Dişi Kadı Güney P.mbe P.tesi

    Bu Cetveldede oniki burcun gezegenlerini, aylarını, 
anasırını, mevsimlerini ve madenlerini göstermektedir. 



     Cetvelin şekli budur: 
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1 
   Hamel Merih Kuru 

Sıcak 
Ateş Mart İlkbahar Demir Sandal

2 
Sevr Zühre Kuru 

Soğuk
Toprak Nisan İlkbahar Bakır Lüban

3 
Cevza Utarid Nemli 

Sıcak 
Hava Mayıs İlkbahar Civa Mastaki

4 
Seretan Kamer Nemli 

Soğuk
Su Haziran Yaz Gümüş Misk 

5 
Esed Şems Kuru 

Sıcak 
Ateş Temmuz Yaz Altın Ud 

6 
Sünbüle Utarid Kuru 

Soğuk
Toprak Ağustos Yaz Civa Mastaki

7 
Mizan Zühre Nemli 

Sıcak 
Hava Eylül Sonbahar Bakır Lüban

8 
Akreb Merih Nemli 

Soğuk
Su Ekim Sonbahar Demir Sandal

9 
Kavs Müşteri Kuru 

Sıcak 
Ateş Kasım Sonbahar Kalay Laden

10
Cedi Zühal Kuru 

Soğuk
Toprak Aralık Kış Kurşuın Üzerlik

11
Deliv Zühal Nemli 

Sıcak 
Hava Ocak Kış Kurşun Üzerlik

12
Hut Müşteri Nemli 

Soğuk
Su Şubat Kış Kalay Laden

BURÇLARIN  VASIFLARI 

    Koç, Aslan ve Yay burçlarının tabiatlar kuru ve 
sıcaktır. Bu Üç burca  müsellesatı nariye denir. 

    Boğa, Başak ve Oğlak burçlarının tabiatları kuru ve 
soğuktur. Bu üç burca müsellesatı türabiye denir. 



    İkizler, Terazi ve Kova burçlarının tabiatları nemli ve 
sıcaktır. Bu üç burca müsellesatı havaiye denir. 

    Yengeç, Akrep ve Balık burçlarının tabiatları nemli ve 
soğuktur. Bu üç burca müsellesatı maiye denir. 

    Koç, Yengeç,Terazi ve Oğlak burçlarına, Burucu 
münkalibe ( Dönen burçlar ) denir. 

    Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarına, Burucu 
sabite ( Duran burçlar ) denir. 

    İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarınada, Burucu 
mümtezic ( Birleşik, karışmış ) denir. 

    Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kova burçları 
erkek ve gündüz diye itibar olunur. 

    Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık burçları 
dişi ve gece diye itibar olunur. 

    Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak burç 
larına Burucu Şimaliye ( Kuzey burçları ) denir. 

    Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarına 
Burucu Cenubiye ( Güney burçları ) denir. 

BİRBİRİNE DOST OLAN BURÇLAR 
     Hamel    ile    Cevza    burcu   birbiriyle  dosttur. 
     Sevr       ile    Seretan  burcu   birbiriyle  dosttur. 
     Cevza    ile    Esed       burcu   birbiriyle  dosttur. 
     Seretan ile     Sevr       burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Esed      ile    Cevza     burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Sünbüle ile    Akreb      burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Mizan     ile    Kavs       burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Akreb     ile    Sünbüle  burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Kavs      ile    Deliv        burcu   birbiriyle  dosttur 



     Cedi      ile     Hut          burcu   birbiriyle   dosttur. 
     Deliv    ile      Hamel     burcu    birbiriyle   dosttur. 
     Hut      ile      Sevr         burcu   birbiriyle   dosttur. 

BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN BURÇLAR 
    Hamel   ile   Seretan   burcu    birbirine    düşmandır. 
    Sevr      ile   Esed        burcu    birbirine   düşmandır. 
    Cevza   ile   Hut          burcu     birbirine   düşmandır. 
    Seretan ile  Hamel      burcu     birbirine   düşmandır. 
    Esed    ile    Sevr         burcu    birbirine    düşmandır. 
    Sünbüle ile Kavs         burcu    birbirine    düşmandır. 
    Mizan      ile Cedi         burcu    birbirine    düşmandır. 
    Akreb      ile Deliv         burcu    birbirine    düşmandır. 
    Kavs       ile  Hut           burcu    birbirine    düşmandır. 
    Cedi        ile  Hamel      burcu    birbirine    düşmandır. 
    Deliv       ile  Akreb       burcu    birbirine    düşmandır. 
    Hut          ile Cevza       burcu    birbirine   düşmandır. 

AYLARIN  TILSIMATI 
    Her Arabi ayın bir tılsımatı vardır. Bu tılsımatların çok 
büyük ehemmiyeti vardır. Ayların Tılsımatı şunlardır. 
    Muharrem ayının tılsımı : 

  �� �  ���    ��    I   I �  ���   f   �  �   ��   ��   �   ��
I  � ��   

    Safer ayının tılsımı: 

  �  �  ��  ���  �  �  �  �  ���  ��  



    Rabuül evvel ayının tılsımatı: 

  �   D  ��  ���  ���  �  ���  �    ��  �  
    Rabuül ahir ayının tılsımı: 

 �� �� I� � � � � � 0 " � " � �� �  
    Cemaziyel evvel ayının tılsımı:  

  @  "  �   0  @  � �   �  �  I  �  �  � " 
�  � �  �  �  �  �  

    Cemaziyel ahir ayının tılsımı: 

    D  ��   e  �   ��  "  ���  �  �  @  )  � �  �
  ��  0�  ��  � I  �  �  ��  

    Receb ayının tılsımı: 

  ��  �  �  �  ��  ��  ��  �  ���  e    
    Şaban ayının tılsımı: 

 ��� I = �,� �� � " �� � �  � � �  



    Ramazan ayının tılsımı: 

   ��  e  ���  e  I  ��  ��  "0  e  �    �E���N�)��A
��� 4-���b ?��Q�+
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    Şevval ayının tılsımı: 
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    Zilkade ayının tılsımı:  
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 Zilhicce ayının tılsımı: 
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GÜNLERİN  TILSIMATI 

    Her günün bir tılsımatı vardır. Bunlarında çok büyük 
bir ehemmiyeti vardır. Haftanın yedi gününe ait olan 
Tılsımlar şunlardır.   
    Pazar gününün tılsımı: 
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    Pazartesi gününün tılsımı: 
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    Salı gününün tılsımı: 
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    Çarşamba gününün tılsımı: 
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    Perşembe gününün tılsımı: 
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    Cuma gününün tılsımı: 
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    Cumartesi gününün tılsımı: 
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    Ey Talip! Bir nüsha yazdığın zaman nüshanın altına 
veya arkasına yazdığın güne ait gezegenin harflerini,  
içinde bulunduğun günün ismini, o günün ulvi ve ardi 
meleğini, o günün harfini, o günün tılsımını ve içinde 
bulunduğun arabi ayın tılsımını yazarsın. 

    Ey bu ilme rağbet eden Talip! Bir ameli yaparken 
nüshayı yazdıktan sonra ameline uygun buhuru yakıp, 
"Ey fülan Cin! Fülan kişinin yüreğine ve gönlüne 
fülan kişinin sevgisini acele yak" dersin. 
Buhurlarınıda eksik yapma! 

    Aşağıda gelecek olan Cedvel günleri, Hatemi Süley 
manı, günlerin harflerini, günlerin esmasını, günlerin 
ardi meleklerini, günlerin ulvi meleklerini, günlerin Cin 
isimlerini, burç isimlerini, gezegenleri, burç meleklerini, 
gezegen müvekkellerini, günlerin renklerini, günlerin 
mürekkebini ve günlerin buhurlarını göstermektedir. 



     Cetvel in şekli budur: 
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Siyah Gri Yeşil Mavi Kırmızı Beyaz Sarı GÜNLERİN     
RENKLERİ 

Zac Kafur Zencar Anzerut Zencebil Üstübeç Sarı 
Zırnık 

GÜNLERİN 
MÜREKKEB 

Üzerlik Lüban Laden Mastaki Sandal Misk Ud GÜNLERİN 
BUHURLARI 

    Ey Talip! Herhangi bir amel yapmak istediğin zaman 
talip, matlup ve annelerinin isimlerini ebced ile hesap et. 
Eğer burç ve gezegenleri dost ise matlubun gezegenin 
in gününde ve saatinde yaparsın. Eğer burç ve gezegen 



leri düşman ise boş yere emek çekme, amelin asla 
gerçekleşmez. Muhabbet için tılsım veya nüsha yazmak 
istersen, Arabi ayın ilk günlerinde, güneş doğmadan 
önce yüksek bir yerde yazarsın. 

    Dil bağlamak için yazarsan, karanlık bir yerde ve 
orada canlı bir nesne bulunmaması gerekir. 

    Muhabbet için: Muklil ezrak, Misk, Amber, Ud,Tarçın 
tohumu, Lüban ve Amber kabuğu buhurlarını yakarsın. 

    Dil bağı için: Siyah günlük yağı, Karanfil ve Darı fülfül 
buhurlarını yakarsın. 

    Tefrik ve adavet için: Katran, Keçi kılı, Soğan 
kabuğu, Cin tırnağı ve Kuş dili buhurlarını yakarsın. 

    Ey Talibi Aşık! Önce üç gün riyazatlı olarak oruç 
tutup, taharetli ve abdestli olarak tenha bir yerde 
halvete gir. Halvette üçüncü gün kalemi eline alıp, niyet 
ettikten sonra, on ( 10 ) defa İstiğfar getirip maksadın 
her ne ise  yazmaya başlarsın. 

    O güne ait gezegenin dört harfini, içinde bulunduğun 
günün ismini, o günün Ulvi ve Ardi meleğini, o günün 
harfini, o günün tılsımını ve içinde bulunduğun Arabi 
ayın tılsımını yazdığın nüshanın arkasına veya altına 
yazarsın. Bu şartları yerine getirmelisin. Melek lerin Cin 
lerin ve bütün yazılacak olanların hepsi yukarıdaki 
Cedvelde gösterilmiştir. Bu işe talip kardeşlerimize 
kolay olması için. Şayet hatalarımız olduysa 
yanlışlarımızın düzeltilmesini arz ederiz. Ben fakiride 
hayır dua dan eksik etmeyiniz. 



     İKİNCİ BÖLÜM

          HAVASI 

      BERHETİYE



         ESMA-İ BERHETİYYE NİN  HAVASSI 

  ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم اِهللا الرَّمحَْ 
ـــْدَواَن ِاالَّ َعلَـــى  ـــَني َوَال ُع ـــِة لِْلُمتَِّق ـــاَلِمَني َواْلَعاِقَب َاحلَْْمـــُدِ ِهللا َربِّ اْلَع
ــى َوَعَلــى آلِــِه  ــٍد النَّــِىبِّ ْاالُمِّ الظَّــاِلِمَني َوَصــلَّى اهللاُ َعَلــى َســيِِّدنَا حمَُمَّ

  َوَصْحِبِه َاْمجَِعَني َوَسلََّم َيْسِليًما َكِثريًا
 

Bismillâhirrahmânirrahîm 
Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Velâkibeti lil müttekîn. Ve lâ 
udvâne illâ alez zâlimîn. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ 
Muhammed in nebiyyil ümmî ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîne 
ve selleme teslîman kesîrâ. 
n.  

(Rahman ve Rahim olan Allah adı ile. Hamd Alemlerin Rabbi olan 
Allah'a. Güzel sonuçlar müttakilere, düşmanlık ise ancak zalimlerin 
üzerine olsun. Salat ve selamda ümmi olan peygamber efendimiz 
hazreti Muhammed s.a.v. e, ehli beytine, ashabına ve ona tabii 
olanların üzerine olsun). 
 

      Berhetiye olarak bilinen bu celil isimlerin birçok özellikleri ve
latif sırları vardır. Alimler Berhetiyyeyi en büyük ahid, yüce
anlaşma, gizlenmiş sır, gizli hazine ve altın yapan madde diye
isimlendirip yad etmişlerdir. 
      Süleyman ibni Davud a.s. veziri Asaf ibni Berhiya ve Hakim
Kalfetiryusun Berhetiyyeden istifade ettikleri gibi, nice alimlerle
arifler gizli sırlarla dolu, baha biçilmez bu hazineyi kullanmışlardır.  
      Bereket ve tesiri çok yüce olan bu mübarek isimlere cinler,
ifritler, maridler ve şeytanlar baş kaldırıp karşı koyamazlar. Bu
Kaseme sahip olan kişi her türlü hayır veya şer amellerinde (Melek
indirme, yardımcıyı davet etme, getirtmek, göndermek, sara
etmek, kahretme, bir şeyi gizlemek veya açığa çıkartmak vb.gibi)
başarıya ulaşır. Bu Kasemin sırrına ulaşan kişinin diğer Kasem ve
Azimetlere ihtiyacı kalmaz. Berhetiyyeye ait bilgisi olmayan kişinin
de ilmi eksiktir. Çünkü Berhetiyye ruhani ilimlerin başı ve temelidir. 
      Bir davet yapacağın zaman elbiseni ve bedenini temizleyip,
abdestli olarak temiz bir mekanda, herhangi bir vakitteolduğun yeri
güzel kokulu bir buhurla buhurlayarak, iyi bir bakıcının eline ayna
veya içinde saf su dolu cam bir kase ver. Bir metre kadar beyaz bir 



bezle bakan kişinin başını gözlerine kadar ört. Davete başlarken
hangi huddamı, ruhani kralı veya iki taifeyi birden, hangisini davet
etmiş isen senin davetine icabet ederler. Bakan kişi davet edileni
görür, sende istediğini sorar ve cevabını alırsın. Ruhani varlıkları
tesiri altına alır ve onlara karşı sözün geçerli olur. Allah Teala
hazretleri hepimizi kendisinden bir ruh ile kuvvetlendirsin. 
      Berhetiye 28 isim olup, hece harflerinin ve kamer menzillerinin
adedincedir. Her ismin bir harfi ve menzili vardır. 
 

 بـَْرَهِتيهٍ 
 

Berhetîhin 
      Birinci isim Berhetihin olup, harfi Elif (أ) ve menzili Şartayn'dır.
Arapça manası ise: 
 

 ُسبُّوٌح ُقدُّوسٌ 
 

Sübbûhün Küddûsün 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Kolay doğum için: Temiz ve beyaz bir tabağa bu ismi şerifi 35
defa yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra bu su doğumda zorluk
çeken kadına içirilirse, Allah c.c. ın izniyle kolayca doğum yapar. 
      Rızık için: Fakirlik içinde kıvranan ve geçiminde zorluk çeken
bir kimse, bu ismi şerifi 40 gün ara vermeden günde 100 defa
zikrederse, 40 gün tamamlanmadan o kişinin rızkı artar. Servet ve
bolluğa kavuşup, refah ve saadeti artar. Geçimini rahatça temin
eder ve insanların yanında zenginleşip, saygın biri olur. 
      Hafızayı güçlendirmek: Hafızası zayıf olan bir kimse bu ismi
şerifi sağ avucuna yedi (7) defa yazıp sabahları aç karınla yalar ve
buna yedi (7) gün devam ederse, her işittiğini hıfz eder. İşittiklerini
bir daha unutmaz ve Allah c.c. ın izniyle hafızası çok kuvvetlenir. 
 

  َكرِيرٍ 
Kerirîn 

      İkinci isim Keririn olup, harfi Be (ب) ve menzili Butayn'dır.
Arapça manası ise: 



  يَاَاهللاُ ِاالَُّه ُكلِّ َشْىءٍ 
Ya Allâhü illâhu külli şeyin 

şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Cinleri görmek için: Bu mübarek ismi şerifi hergece yüz (100)
defa okuyan kimse, kısa zamanda cinleri ayanen görür. Hatta
cinlerden bir huddam elde eder. 
      Eşyayı korumak için: Bu mübarek ismi celili bir kağıt üzerine
onbir (11) defa yazdıktan sonra bir eşyanın arasına konulursa, o
eşya bir hırsız tarafından çalınmaz ve zarara uğramaz. 
      Göz ağrısı için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa onyedi (17) defa
yazıp, yazıyı saf su ile sildikten sonra ağrıyan gözler bu su ile üç 
(3) gün pansuman yapılırsa ağrı Allah c.c. ın izniyle zail olur. 
      Muhabbet için: Berhetihin Keririn isimlerini yenecek bir şey
üzerine tükrüğün ile yazdıktan sonra, üzerine yüz (100) defa bu iki
ismi okuyup matlubuna yedirirsen, sevgi ve muhabbetin yiyen
kimsenin kalbinde taht kurar. 
      Muhabbet için: Berhetihin Keririn isimlerini bir bardak suya (33)
otuzüç defa okuduktan, bu suyu matlubuna içirirsen matlubun seni 
çok şiddetli bir aşkla sever. 
      Evlenemeyen kız için: Berhetihin Keririn isimlerini bir amber
parçası üzerine nakşettikten sonra, nasibi kapalı ve evlenemeyen
kız üzerinde taşırsa, en kısa zamanda evlenir. 
      Satılmayan eşya için: Berhetihin Keririn isimlerini bir kağıt
üzerine yazdıktan sonra, satılmayan eşya üzerine konulursa, Allah
c.c. ın izniyle en kısa zamanda yüksek bir kazançla satılır. 

  تـَْتِليٍه 
Tetlihin 

Üçüncü isim Tetlihin olup, harfi Cim (ج) menzili Süreyya'dır.
Arapça karşılığı: 

 ُسبُّوحٌ  ُقدُّوٌس َقاِدُر جمُُِري َخِبريُ 
Sübbühün Küddüsün Kadirü Mücirü Habirü. 

ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 



      Tahta kurularına karşı: Bir levha üzerine bu ismi şerifi onüç 
(13) defa yazdıktan sonra, tahta kurusu olan bir yere asılırsa, Allah
Teala nın izniyle tahta kuruları oradan uzaklaşır. 
      Zenginlik için: Bu ismi şerifi hergün yetmiş (70) defa okuyan
kimse asla zengin olmadan ölmez. Allah Teala hazretleri okuyana
bol rızık ve maişet verir. 
      Karı koca geçimsizliği için: Karısı ile arası bozuk olan bir kimse
bu ismi şerifi misk ve zaferan ile Ceylan derisi üzerine yetmiş (7)
defa yazdıktan sonra başında taşıyarak hergün 70 defa ismi
okursa, kadın şiddetli bir muhabbetle kocasına döner ve bir
dahada asilik yapmaz. 
      Ruhlarla münasebet: Berhetihin, Keririn, Tetlihin ismi
şeriflerini kendine vird edinip hergün okuyan kimse, kısa zamanda
ulvi ve süfli ervahları tesir ederek onları ayanen görür.  

  طُوَراٍن 
Turanin 

      Dördüncü isim Turanin olup, harfi Dal (د)  menzili  Deberan’dır. 
      Arapça karşılığı ise: 

  يَاَحىُّ يَاُحمِْىي 
Ya Hayyü Ya Muhyi 

ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Kötülüklerden korunmak için: Bir kağıt üzerine bu ismi şerifi
beş (5) defa, Sure-i Haşrın son dört Ayeti Kerimesini bir (1) defa, 
He (هــ) harfini üç (3) defa, yedi (7) defada Hemze elif (ء) harfini
yazdıktan sonra, bu hirzi üzerinde taşıyan kimse cinlerin, insan 
ların ve zalimlerin şerrinden emin olup, her türlü kötülüklerdende
korunmuş olur. 
      Kötülük yapan bir zalimden intikam almak istersen: Bu ismi
şerifi hergece bin (1000) defa okur ve şöyle diyerek tevkil:  
      ''Ey bu ismi şerifin huddamı! Bana yapılan zulmün karşılığını
alman için seni vekil ediyorum. Falan zalimden intikamımı al.''
edersen üç geceye varmadan Allah c.c. o zalime layık olduğu
cezayı verir. 
      Suçsuz yere hapiste yatan bir mahkumu hapisten kurtarmak
istersen: Bu ismi şerifi 21 defa bir tabağa yazıp, yazıyı su ile 



sildikten sonra bu su ile bir miktar hamur yoğur. Bu hamuru
pişirerek ekmek yap. Bu ekmeği mahkuma verip, mahkum olan
kimse bu ekmeği ikiye bölerek yarısını sana geri verdikten sonra
yarısını sen, yarısınıda mahkum yerse, Allah c.c. ın izniyle en kısa
zamanda hapisten kurtulur. 
      Cinleri net görmek için: Keririn ve Turanin ismi şeriflerini bir
kağıt üzerine yazdıktan sonra, Cin davetinde bakan kişinin alnına
bu yazdığını koyarsan, bakan kimse temiz ve berrak olarak net bir
şekilde Cinleri görür. 
      Ulvi ve süfli ruhları kendine iteat ettirmek istersen: Keririn ve
Turanin isimlerini tenha bir mahalde, güzel kokulu bir buhur
yakarak okumaya devam eden kimse, ulvi ve süfli ervahları en
kısa zamanda kendine iteat ettirir. Her türlü hacetinide gördürür. 
      Sara ve sihir için: Berhetihin, Keririn, Tetlihin ve Turanin
ismi şeriflerini bir kağıt üzerine yazdıktan sonra, saralı kişinin
üzerine takarsan saralı olan ayılır ve arız olan Cin yanar. 
      Sihirli veya bağlı olan bir kimsenin üzerine bu yazılı kağıt
asılırsa, sihri bozulur, bağlı ise bağı çözülür ve şifa bulur. 
      Dileklerin gerçekleşmesi için: Berhetihin, Keririn, Tetlihin ve
Turanin isimlerini bir tabağa yazıp, yazıyı gülsuyu ve yağ ile
sildikten sonra ihtiyaç zamanında bu yağdan yüze sürülüp,
matlubun yanına gidilir ve bir istekte bulunulursa, dilediğin şey
Allah c.c. ın izniyle gerçekleşir. 
 

  َمْزَجلٍ 
 

Mezcelin 

      Beşinci isim Mezcelin olup, harfi He (هـ) menzili Hak'a dır.
Arapça manası ise: 
 

  يَاقـَيُّوُم يَاَقائِمُ 
 

Ya Kayyüm, Ya Kaim 
İsmi şerifleridir. Bu mübarek isimlerin havassı celilesi: 
      Çocuğu olmayan kadın için: Bu ismi şerifi bir fincan veya bir
tabağa yedi (7) defa yazdıktan sonra, bir defada şu Tehatili seba'yı 
 



ـــــــــْل نـَْهَهْطِطيـــــــــْل  ـــــــــْل فـَْهطَْيِطي ـــــــــْل قـَْهَطْهِطي ـــــــــْل َمْهَطْهِطي لِْلَطْهِطي
 ْطِطيْل ِلُمْقَفْنِجلْ َجْهَهْطِطيْل خلَْهَ 

 

Liltahtil Mehtahtil Kahtahtil Fehtaytil Nehhattil Cehhattil
Lahhattil Limukfencil 
yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu çocuğu olmayan bir
kadına adetten temizlendikten sonra, yedi gün devamlı içirilir ve
kocası ile münasebette bulunursa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır. 
      Tevbenin kabülü için: Bu ismi şerifi hergün 50 defa zikreden
kimsenin Allah Teala hazretleri günahlarını af buyurur. Peygamber
efendimiz hazreti Muhammed (s.a.v.) in kabrini ziyaret etmeyi ona
muvaffak kılar. Mertebe ve şerefini yükseltir. Her gören ona karşı
sevgi ve muhabbetini izhar eder. 
 

 بـَْزَجلٍ 
 

Bezcelin 
      Altıncı isim Bezcelin olup bu ismin harfi Vav (و) menzili
Hena'dır. Arapça karşılığı ise: 
 

 اَواِحدْ يَاَوُدوْد يَاَاْهللا يَاَقاِهْر يَاَاَحْد يَ 
 

Ya Vedüd Ya Allah Ya Kahir Ya Ahad Ya Vahid. 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Dilek ve hacet için: Bu ismi şerifi Perşembe günü güneş
doğmadan önce hiç konuşmadan kırmızı kağıt üzerine yaz. Dilek
ve maksadını Allah Teala hazretlerine arz ettikten sonra kağıdı
denize bırakırsan, Allah c.c. bir hafta içinde isteğini yerine getirir. 
      Sihir bozmak için: Bir kova suya fındık büyüklüğünde üç adet
tuz parçası koyduktan sonra üzerine 66 defa Mezcelin Bezcelin
isimlerini okur ve sihirli olan kimse bu su ile gusül abdestli alırsa
sihri Allah teala'nın izniyle çözülür. 
      İşlerinde başarılı olmak için: Mezcelin Bezcelin ismi şeriflerini
yapacağı bir işten önce okuyan kimse her işinde Allah Teala'nın
izniyle başarılı olur. Bezcelin ismi şerifiyle Zühre gökyüzüne çıktı. 
 



 تـَْرَقبٍ 
 

Terkabin 
      Yedinci isim Terkabin olup, harfi Ze (ز) menzili Zira'dır. Arapça
manası ise: 
 

 يَاَسالَمْ 
 

Ya Selam 
ismi şerifidir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Bol rızık ve kazanç için: Cuma günü bir kağıt üzerine bu ismi
şerifi bir defa, şu Ayeti kerimeyide: 
 

َهــا زََكـــرِيَا اْلِمْحــَراَب َوَجــَد  بِــْسِم اِهللا الــرَّْمحَِن الــرَِّحيِم ُكلََّمــا َدَخــَل َعَليـْ
  ِعْنَدَها رِْزقًا 

 

Bismilahirrahmanirrahim Küllema dehale aleyha zekeriyyel
mihrabe vecede indeha rizka 
      Rezzak ismi şerifinin vefki ile beraber. 
 

 
 

yazıp Ud ve Cavi ile buhurladıktan sonra bu vefk bir ticarethaneye
asılırsa, o ticarethanenin ticareti artar bereketi bollaşır ve çok
müşterisi gelir. 
 

 بـَْرَهشٍ 
 

Berheşin 



  

      Sekizinci isim Berheşin olup harfi Ha (ح) menzili Nesre'dir 
Arapça karşılığı:  
 

 َاِجْبهُ  يَاَاهللاُ َعْبِدَك َويَاُمْقَتِدرْ 
 

Ya Allahü abdike ve Ya Müktekir ecibhü 
İsmi şerifleridir. Bu mübarek isim Mikail Aleyhisselam'ın tesbihidir. 
Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Zalim düşmanı hastalandırmak için: Bu mübarek ismi ramazan 
ayının sonunda sarı bir kağıt üzerine 11 defa ve şu tılsımıda bir 
defa  
 

 
 

yazdıktan sonra yazdığını sandal ile buhurlayıp sarı meyvesi olan 
hurma ağacına ölsün niyeti ile asarsan o zalim düşmanın hastalığı 
artar ve ölene kadarda bu hastalığı çeker. Sen! Allah c.c. tan kork. 
      Celb etmek için: Bir kimsenin celbi niyeti ile gece yarısı ud ve 
lüban buhurlarını yakarak her yüz (100) de bir tevkil yaparak üç 
veya yedi gece 1209 defa Terkabin Berheşin isimlerini gelmesini 
istediği kişiyi düşünerek okursan matlubun yanında hazır olur. Bu 
isimlerin hadimleri:  
 

  َزْحَرايِيْل َشْيطَايِيلْ 
 

Zahrayil Şeytayil 
dir. Her yüz (100) de bir tevkili bu hadimlerin isimleriyle yaparsın  
 

 َغْلَمشٍ 
 

Ğalmeşin 
      Dokuzuncu isim Ğalmeşin olup harfi Tı (ط) menzili Tarfe'dir 
Arapça manası ise: 

يُد يَاَمِلُك َوهُ يَامحَِ   لِلطَّاِلبُ  اْلبـُْرَهانَ  َوالَِّذى يُْظِهرُ يُد يَاجمَِ
 

Ya Hamidü Ya Mecidü Ya Melikü ve hüvellezi yüzhirül bürhane 
lit talibü. 
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 



 

      Her türlü dilek için: Bir kimse oruçlu ve riyazatlı olarak üçgün 
gece yarısı 300 defa bu ismi okuyup her yüz de bir defa şu tevkili: 
 

ــ اَم َهــِذِه ْاِالْســِم ِىف ِصــَفِىت اَنَــا فُــَالِن ابْــِن ُفالَنَــَة َواَْم لُــوا يَاُخــدَّ رُُه تـَوَكَّ
 ِن ُفالَنََة بِيَـْقِضى َمْطُلوِىب َوُمَراِدىَلى ُفَالِن ابْ عَ 

 

Tevekkelü ya huddame hazihil ismi fi sıfati ene fülan ibni 
fülanete ve emruhü ala fülan ibni fülanete bi yakdı matlubi ve 
muradi. 
okursa dilemiş olduğu şeyi istediği kimseyi üç gece geçmeden 
Allah c.c. ın lütfu ile maksadına ulaşır ve istediği şey yerine gelir  
      Celb etmek için: Bu mübarek ismi şerifi beyaz bir kağıt üzerine 
hurufu mukatta' olarak onbir (11) defa ve isimlerin altınada bu ismi 
şerifin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

Vefkin etrafınada hurufu mukatta olarak bu ismin harfleriyle çevir. 
Daha sonra bu yazdığın kağıdı matlubun vücuduna temas etmiş 
elbise parçasıyla buhurladıktan sonra, matlubun isminin harflerine 
bakarsın hangi anasır harfi fazla ise tabiatına göre kullanırsın. 
Eger ateş harfleri fazla ise kağıdı ateşe atar veya ateş altına 
gömesin. Toprak harfleri fazla ise yazdığın kağıda matlubun 
eşiğine yere veya bir mezara gömersin. Hava harfleri fazla ise 
yazdığın rüzgara karşı havaya asar veya üzerinde taşırsın. Şayet 
su harfleri fazla gelirse yazdığını suyun altına gömer veya suyunu 
matlubuna içirirsin. Bu celb yakıcı bir ateş gibi çok kuvvetli olup üç 
gün geçmeden matlubun yanında hazır olur. 
 

      Cinleri bulunduğun mekandan uzaklaştırmak istersen: Bernuf 
buhurunu tüttürerek 1370 defa Ya Ğalmeşin ismini okursan cinler 



  

bulunduğun mekanı terk ederler. İşin bittikten sonra yerlerine 
dönmeleri için bulunduğun yeri gül suyundan kaynatılmış ud ağacı 
suyundan serperek 1370 defa Ğalmeşin ismini ters olarak Şemlağ 
tarzında okur ve her yüz (100) de bir kere şu tevkili okursan: 
 

ِحبَــقِّ َهــَذا ْاِالْســِم اَيـَّتـَُهــا اْلَمالَِئَكــَة ِاْء ِذنـُـو اْلِلَجــاِن َاْن يـَْرِجُعــوا ِاَىل 
ُلوا َعَلْيِه بَاَرَك اهللاُ ِفيُكْم َوَعَلْيُكمْ    اََماِكِنُهْم َو ِاالََّما وُكِّ

 

Bi hakki hazel ismi eyyetühel melaikete i’zinü lilcani en yerciu 
ila emakinihüm ve illa ma vukkilü aleyhi barekallahü fiküm ve 
aleyküm. 
 

cinler yerlerine dönerler. Cinleri bir yerden cıkardıktan sonra tekrar 
dönmeleri sağlanmazsa çok büyük zararlara uğratırlar. 
 

  ُخوِطريٍ 
 

Hutirin 
      Onuncu isim Hutirin olup harfi Ye (ى) menzili Cebhedir. Arapça 
karşılığı ise: 
 

 يَاَقِوىُّ يَاَمِتُني يَاَعِليُم يَاَحِكيمُ 
 

Ya Kaviyyü Ya Metinü Ya Aliü Ya Hakimü. 
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Cin ve nazardan korunmak için: Bu ismi şerifi ve Tarık suresini 
hurufu mukatta’ olarak yazdıktan sonra bu hirz küçük çocuğun 
üzerine takılırsa kötü gözlerden (nazar) cin ve şeytan şerrinden 
korunup emin olur. 
      Hafıza güçlendirmek için: Bir kimse hergün bu ismi şerifi 70 
defa zikrederse Allah teala her işittiğini hıfz ettirir ve bir dahada 
unutturmaz. Zikreden kişiye heybet ve mehabbet verir. O kişinin 
kalbinde hikmet patlamaları olur. 
      Halkın gözünde güçlü olmak için: Bu ismi şerifi altın bir levha 
üzerine nakşedip bu levhayı üzerinde taşıyan kimse insanların 
gözünde ve emri altında bulunan kimselere karşı güçlü olur. 
      Muhabbet için: Bu ismi bir elma üzerine 7 defa okuduktan 
sonra bu elmayı matlubuna yedirirsen, kalbinden sana karşı büyük 
bir muhabbet meydana gelir senin her istediğini yapmaya çalışır. 



 

      Köpeğin girmemesi için: Bu ismi şerifi tabaklanmış kurt 
derisine yazdıktan sonra bu deriyi evin kapısı eşiğine veya bir 
şehrin girişine gömersen o eve veya şehre hiçbir köpek giremez. 
O yazılı deri orada gömülü olduğu müddetçe. 
      Üstün olmak için: Bir kimse o gün ve saatte yapılmış demirden 
bir yüzük üzerine şu isimleri: 

 َمْزَجٍل بـَْزَجٍل تـَْرَقٍب بـَْرَهٍش َغْلَمٍش ُخوِطريٍ 
Mezcelin Bezcelin Terkabin Berheşin Ğalmeşin Hutirin

nakş edip bu yüzüğü parmağında taşırsa nişancılıkta bütün 
arkadaşlarına üstün olur ve kolunu kimse bükemez. Bu yüzüğü 
yaralı olan birisi takarsa, Allah Teala’nın izniyle acısı hafifler. 
      Suyu yok etmek için: Cumartesi günü birinci saat olan Zuhal 
saatinde şu Esma ve Ayeti Kerimeyi: 

َذَهاٍب   َواِنَّا َعَلى ْرَقٍب بـَْرَهٍش َغْلَمٍش ُخوِطريٍ َمْزَجٍل بـَْزَجٍل تَـ 
  َلَقاِدُرونَ 

Mezcelin Bezcelin Terkabin Berheşin Ğalmeşin Hutirın. Ve 
inna ala zehabin lekadirun. 
      Siyah bir kurşun levha üzerine nakşedip karanfil ile buhurladık-
tan sonra siyah yün iplik ile bir kuyuya sarkıtılırsa o kuyunun suyu 
çekilir ve yok olur. 
      Dilek için: Bir kimse avucuna: 

 ُخوِطٍري ُخوِطيشٍ 
Hutirin Hutişin 

isimlerini yazıp emri altına almak istediği kimseye işaret ederek ve 
isimleri okuyarak yaklaşırsa, istediği kimse kendisine boyun 
eğerek istediklerini yapar. 

  قـَْلنَـُهودٍ 
Kalnehudin 

      Onbirinci isim Kalnehudin olup, harfi Kef (ك) menzili Harasan 
dır. Arapça karşılığı ise: 



  

يُع يَاَبِصُري يَاَبِديُع يَاُمْغِىن يَاحمُِيطُ    يَاَمِتُني يَامسَِ
 

Ya Metin Ya Semi' Ya Basir Ya Bedi' Ya Muğni Ya Muhit 
ismi şerifleridir. Bu ismin havassı celilesi: 
      Sara için: Bu ismi şerifi Cin den saralı kişinin üzerine amber 
kabuğu cavi lüban ve meyatü saile buhurlarını tüttürerek 20 defa 
okunursa saralı hemen konuşur ve sorulan şeylere cevap verir. 
Eğer Cin çıkmazsa Berhetiyye isimlerinin tamamını hastanın 
üzerine 7 defa okursan, Cin hastanın vücudundan hemen çıkar. 
Daha sonra hasta için Berhettiyye isimlerini yazar ve hastaya 
hicap olarak takarsan, Cin bir daha hastaya geri dönmez. Saralı 
kimse Allah Teala’nın izniyle şifa bulur  
 

 بـَْرَشانٍ 
 

Berşanin 
      Onikinci isim Berşanin olup harfi Lam (ل) menzili Sarfedir. 
Arapca manası ise:  
 

 يَاحمُِيُط يَاَاهللاُ يَاَعزِيزُ 
Ya Muhit Ya Allah Ya Aziz 

ismi serifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Dileğin gerçekleşmesi için: Bu ismi şerifi kalaydan yapılmış bir 
yüzük üzerine şu sülüm Süleymani # ile nakşektikten sonra 
yüzüğü parmağına takarak istediği hacetine yönelirse, dilediği şey 
Allah Tealanın izniyle yerine gelir  
      Ruhlarla konuşmak için: Ruhlarla konuşup onlardan haber 
almak istersen, Kalnehudin Berşanin isimlerini lüban ve mahlep 
buhurlarına tüttürerek zikredip, daha sonra ruhları çağırırsan onlar 
oraya toplanır. Onlarla dilediğin gibi konuşur istediğini sorup 
öğrenirsin  
 

  ريٍ َكْظهِ 
 

Kazhirin 
      Onüçünçü isim Kazhirin olup, harfi Mim (م) menzili Avvadır. 
Arapca manası ise:  



  

 ُسْبَحاَن اهللاُ يَاَقِوىُّ يَاَمِتُني يَاَرِحيمُ 
Sübhanallahü Ya Kaviyyü, Ya Metinü, Ya Rahim. 

İsmi şerifleridir. Bu isim Yunus Aleyhisselam’ın tesbihi idi. Bu ismin 
havassı celilesi: 
      Hırsız ve yangın için: Bu ismi şerifin harfli ve beşli vefkini bakır 
bir levha üzerine nakşettikten sonra evin bir köşesine bu vefk 
asılırsa, o eve hırsız giremez ve orası yangından korunur. 
      Nakş edilecek beşli vefkin şekli budur: 

 

 

      Cinleri cezalandırmak ve onlara eziyet etmek için bu ismi şerif 
hergün çok zikredilirse onları cezalandırır ve tasallutlarından 
korunmuş olursun  

  َمنُوَشْلخٍ 
Nemuşelhin 

      0ndördüncü isim Nemuşelhin olup harfi nun (ن) ve menzili 
Semaktır. Arapca karşılığı ise: 

يَـاَاهللاُ يَـاَقو يَاَاهللاُ يَاَعزِيُز اَنَا اهللاُ اََماَن الْـَخائِِفَني يَـاَعزِيُز اَنْـَت اهللاُ 
  يَاَمِتُني يَاَاهللاُ يَاُهَو 



  

Ya Allah Ya Aziz Enallahü emanel haifine Ya Azizü entallahü 
Ya Allahü Ya Kaviyyü Ya Metinü Ya Allahü Ya Hüve  
isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Öksürük için: Bu ismi şerifi Cumartesi günü güneş doğmadan 
önce hiç meyve vermemiş bir Hurma yaprağı üzerine 17 defa, üç 
(3) defada hurufu mukatta olarak şu Ayeti Kerimeyi: 
 

 اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيم َفَال اقْــَتَحَم اْلَعَقبَـَة َوَمـا اَْدَريـَك َمـا اْلَعَقبَـَة ِبْسمِ 
  َفكُّ َرقـََبةٍ 

 

Bismillahirrahmanirrahim. Felaktehamel akabeh: Vema edrake 
mel akabeh. Fekkü rakabeh: 
yazdıktan sonra öksürüğü olan kimsenin üzerine takılırsa Allah 
Teala hazretlerinin izni ile öksürüğü kesilir ve iyileşir  
      Hapisten kurtulmak: Bu mübarek ismi şerifi devamlı zikreden 
bir mahpus, Allah tealanın izniyle kısa zamanda hapisten kurtulur  
      Kanı durmayan için: Kanı durmayan bir hastanın elbisesinden 
bir parçaya Kalnehudin Berşanin Kazhirin Nemuşelhin isimlerini 
yazdıktan sonra bu yazılıyı kanı akan kimse üzerine alırsa Allah 
Tealanın izniyle derhal kanı kesilir  
      Düşmanı hastalandırmak istersen: Levha haline getirilmiş bir 
zift parçasının üzerine düşmanın ismini, ismin sağına Nemeşelhin 
soluna Berheyüla, ortasınada: 
 

 َخَلُشو َعِن اْلَويـَْهُربْ 
                                                                                                                                                                                                  

Haleşu anil veyherub. 
ve tutulması istediğin hastalığın adınıda yazarak zifti dört 
tarafından yere çiviler veya evin doğu tarafındaki duvara çakarsın. 
Ondan sonra kizbere ve mukl buhurlarını tüttürerek Esma-i 
Berhetiyye nin zikrine devam edersen, zalim düşmanın en kısa 
zamanda yazmış olduğun azap ve hastalığa tutulur  
 

 بـَْرَهُيوالَ 
 

Berheyula 



      Onbeşinci isim Berheyula olup harfi Sin (س) menzili Ğafirdir 
Arapça karşılığı ise: Sübhanallah enallahü haifine Ya Kafi Ya 
Semiu Ya Allahü ruhi li ruhike müntesi betün.  
 

يُع يَـــاَاهللاُ ُروِحـــى  ُســـْبَحاَن اهللاُ اَنَـــا اهللا اََمـــاَن اْخلَـــائِِفَني يَاَكـــاِىف يَـــامسَِ
 ِلُروِحَك ُمْنَتِصَبةٌ 

 

Sübhanallah enallahü haifine Ya Kafi Ya Semiu Ya Allahü ruhi 
li ruhike müntesibetün. 
İsmi şerifleridir. Bu ismi şerif İbrahim (a.s.) in tesbihi idi. O kainatın 
yaratıcısını bu ismi şerif ile tesbih ve zikrederdi. Bu ismin havassı 
celilesi: 
      Kaybolanı bulmak için: Birşeyi kayıp olan kimse bu ismi şerifin 
şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

Vefkin etrafınada yedi defa Berheyüle ismi şerifini yazdıktan 
sonra eşyanın kaybolduğu eve bu vefk asılırsa, kaybolan veya 
çalınan mal Allah c.c. ın izniyle bulunur. 
      Rüyada istediğini görmek için: İstediğin birşeyi rüyanda 
görmek istersen, güzelce bir abdest aldıktan sonra Allah rızası için 
altı rekat hacet namazı kılar ve her iki rekatta selam verirsin. 
Namazdan sonra sağ avucuna yedi defa Barheyula ismini yazıp 
şöyle dersin: 
 

اَم َهـَذا ْاِالْسِم الشَّرِيـِف اَُروِىن فِـى َمَناِم َكَذا َو َكَذا   تـَوَكَُّلوا يَاُخدَّ
Tevekkelü ya huddame hazel ismiş şerifi erüni fi menami keza 
ve keza. 
Keza ve kezada muradın har ne ise söyleyip yatarsan, istediğin 
şeyi görürsün  



  
 

َلخٍ    َبْشَكيـْ
 

Beşkeylehin 
      Onaltıncı isim Beşkeylehin olup harfi ayın (ع) menzili Zebane 
dir. Arapça karşılığı ise: 
 

 يَاُمْؤِمُن ِعزِّ اِهللا اَلرَّْمحَِن اَلرَِّحيم
 

Ya Mumin İzzullahu Errahmanu Errahimü 
 ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Göz ağrısı için: Pazartesi günü bir kağıt üzerine bu ismi yedi 
defa, şu beyitleride bir defa: 
 

 يَانَاِظرِى بِيَـْعُقوَب اُِعيُذ َكَما          
 ِمبَْستَـَعاَذِبِه ِاْذَمسَُّه اْلَكَمدُ                

 َقِميُص يُوُسَف ِاْذَجاَء اْلَبِشرُبِهِ           
 ِحبَقِّ يـَْعُقوَب َفاْذَهَب اَيـَُّها الرََّمدُ                

 

                         Ya naziri bi Ya’kube üızü kema 
                  Bimesteaze bihi iz messehül kemedü 
                         Kamisu Yusufe iz cael beşiru bihi 
                  Bi hakki Ya’kube fezheb eyyüher remed. 
      Yazdıktan sonra gözleri ağrıyan kimse başında taşırsa göz 
ağrısından kurtulur 
      Sıkıntı ve stres için: Sıkıntı ve streste olan bir kimse geceleri 
70 defa bu ismi şerifi okumaya devam ederse kısa zamanda dert 
ve sıkıntılardan kurtulur  
 

  قـَْزَمزٍ 
Kazmezin 

      Onyedinci isim Kazmezin olup harfi Fe (ف) menzili Eklildir. 
Arapca karşılığı ise: 
 



 يَاُمَهْيِمِن ِعزِّ اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ  
Ya Müheymini izzullahir Rahmanir Rahim 

ismi şerifleridir. Bu ismi şerif İsa Aleyhiselam’ın tesbihidir. Bu 
mübarek ismin havassı celilesi  
      Bereket için: Yeni ve mavi renkli bir ipek parçasına bu ismi 
şerifi ve Ğani isminin üçlü vefkini: 

 
Yazdıktan sonra içinde kaç para olduğu bilinmeyen bir kese içine 
bu yazılı ipek konup keseye bögürtlen sopasına astıktan sonra 
ham amber ve misk buhurlarına tüttürerek Cuma gecesi 
Berhetiyye isimlerini yüz (100) defa okursan bereketin oraya 
indiğini görürsün. Bu kese cüzdan gibi kullanılırsa paranın 
tükenmedigini görürsün  
      Düşmandan korunmak için: Düşmanın şerinden korunmak ve 
düşmana üstün gelmek isteyen kimse Beşkaylehin Kazmezin 
isimlerine çok zikrederse düşmanın şerrinden korunur ve üstün 
gelir  

  اَنـَْغَلِليطٍ 
Enğalelitin 

      Onsekizinci isim Enğalelitin olup harfi Sad (ص) menzili 
Kalbedir. Arapca manası:  

  يُم يَاَحِكيُم يَاَخِبُري يَاَلِطيُف اَلرَّْمحَِن الرَِّحيمِ 
Ya Azim Ya Hakim Ya Habir Ya Latif Errahmanirrahim. 

İsmi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 

Yazdıktan sonra içinde kaç para olduğu bilinmeyen bir kese içine 
bu yazılı ipek konup keseye bögürtlen sopasına astıktan sonra 
ham amber ve misk buhurlarına tüttürerek Cuma gecesi 
Berhetiyye isimlerini yüz (100) defa okursan bereketin oraya 
indiğini görürsün. Bu kese cüzdan gibi kullanılırsa paranın 
tükenmedigini görürsün  
      Düşmandan korunmak için: Düşmanın şerinden korunmak ve 
düşmana üstün gelmek isteyen kimse Beşkaylehin Kazmezin 
isimlerine çok zikrederse düşmanın şerrinden korunur ve üstün 
gelir  



  

      Terhil etmek için: Bu ismi şerifi pişmemiş bir çömlek parçası 
üzerine Fil suresi ile beraber yazıp, parçayı iyice dövdükten sonra 
toz haline getir. Seni rahatsız eden düşmanın evine bu toz 
serpilirse düşmanın mekanından hemen ayrılır  
      Yangını söndürmek için: Bu ismi şerifi çok zikreden kimse bir 
yangına karşı bu ismi şerifi okuyup, yangının sönmesine dilerse, 
yangın genişlemeden söner  
      Hayalet için: Bu ismi şerifi bir tabağa yazıp yazıyı su ile 
sildikten sonra hayalet görülen bir yere bu su serpilirse orada bir 
daha hayalet görülmez  
 

  قـَبَـَراطٍ 
 

Kabaratin 
      Ondokuzuncu isim Kabaratin olup harfi Kaf (ق) menzili 
Şüledir. Arapca karşılığı ise: 
 

 يَاَعزِيُز يَابَاقِـى يَاَحِليُم يَاَكافِـى يَاَكـِرُمي ِعـزِّ اهللاُ اْلَكاِىف اْلَكِرميُ 
 

Ya Aziz Ya Baki Ya Halim Ya Hakim Ya Kafi Ya Kerim 
İzzullahül Kafil Kerim. 
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Hastalıklardan emin olmak için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine 
şu Ayeti Kerime ile: 
 

يـــَك بِبَـــَدِنَك لَِتُكـــوَن ِلَمـــْن  ـــْسِم اِهللا الـــرَّْمحَِن الـــرَِّحيِم فَـــاْليَـْوَم نـَُنجِّ ِب
  َخْلَفَك آيًَة َوِانَّ َكِثريًا ِمَن النَّاِس َعْن آيَاتَِناَلَغاِفُلونَ 

 

Bismilahirrahmanirrahim. Fel yevme nüneccike bi bedenike 
liteküne limen halfekeayeten ve inne kesiran minen nasi an 
ayatina le ğafilün. 
      Yazdıktan sonra bunu üzerinde taşıyan kimseye veba taun gibi 
bulaşıcı hastalıklar gelmez ve düşmanlarıda kendisine zarar 
veremez. 
     Sevmediği şeyleri görmemek için: Bu ismi şerifi hergün 60 defa 
okumayı vird edinen kimseye hoşuna gitmeyen ve sevmediği 
şeyler, Allah c.c. ın izniyle ebediyyen rastlamaz  
 



 

 

  َغَياَها
Ğayâhâ 

      Yirminci isim Ğayaha olup harfi Ra (ر) menzili Nuayim’dir. 
Arapca karşılığı ise: 

 يَاقـَهَّاُر يَاَكِرُمي يَاَقاِضَى يَاَعزِيُز يَاَجبَّارُ 
Ya Kahhar Ya Kerim Ya Kadiyü Ya Azizü Ya Cebbar 

isimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Kanamayı kesmek için: Bu ismi şerifi kırmızı bir kağıt üzerine 
90 defa 3 defada şu Ayeti Kerimeyi: 

  ِبْسِم اِهللا الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ِانَُّه َعَلى َرْجِعِه َلَقاِدرٌ 
Bismillahirrahmanirrahim. İnnehü ala racihi le kadir. 

hurufu mukatta olarak yazıp, yazıyı su ile sildikten sonra, bu suyu 
adeti kesilmeyen kadına içilirilirse, Allah c.c. ın izniyle kanaması 
kesilir  

  َكْيَدُهوالَ 
Keydehüla 

      Yirmibirinci isim Keydehüla olup harfi Şin (ش) menzili Belde’dir 
Arapca karşılığı ise: 

 اَْلَقاِدُر ُهَواهللاُ يَاَقِدُمي يَاَقاِهُر يَاَقاِدرًا َعَلى ُكلِّ َشْىٍء يَاَسرِيعُ 
Ekadirü Hüvallahü Ya Kadimü Ya Kahirü Ya Kadiran ala külli 
şeyin Ya Seriu  
ismi şerifleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi. 
      Sihir iptali için bir kağıt üzerine şu hatemi: 



 

Hatemin etrafına yüz (100) defa Keydehüla ismini ve hurufu 
mukatta olarakta şu Ayeti Kerimeleri bir (1) defa yaz. 

ــَك تـَْلَقــْف َماَصــنَـُعوا ِامن ــِق َمــاِىف َميِيِن ِ اِهللا الــرَّْمحَِن الــرَِّحيِم َواَْل
َصــنَـُعوا َكْيــَد َســاِحٍر َوَال يـُْفلِــُح الــسَّاِحُر َحْيــُث اَتَــى قَــاَل ُموس

ـــِه الـــسِّْحُر ِانَّ اَهللا َســـيُْبِطُلُه ِانَّ اَهللا الَ  ْئُتْم ِب ُـــ ِ ْصِلُح َعمي
ِديَن َوحيُِقُّ اهللاُ احلَْقُّ ِبَكِلَماتِِه َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ  ِ  

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elki ma fi yeminike telkaf ma 
saneu inne ma saneu keyde sahirin ve la yüflihus sahiru 
haysü eta. Kale musa ma ci’tüm bihis sihru innallahe 
seyübtilühü innallahe la yuslihu amelel müfsidin. Ve 
yühıkkullahül hakku bi kelimatihi ve lev kerihel mücrimin. 
Yazdıktan sonra bu hirzi üzerinde taşıyan kimseyi sihir tutmaz 
kendisinde sihir varsa iptal olur ve Allah Tealanın izniyle şifaya 
kavuşur  
      Nazar değmiş birine veya düşmanlarının gözlerine doğru 
Kabaratin Ğayaha isimlerini devamlı olarak okuyan kimse 
düşmanlarının gözlerini kör eder, düşmanları görme gücünü o 
anda kaybeder ve kendisini göremezler  
      Yüksek derecelere ulaşmak için: Her kim hayırlı efendilerin 
gelmiş olduğu derecelere ve tam bir vuslata erişmek isterse, 
halvetin şartlarına uyarak halvete girip, Ğayahan Keydehüla 



 

isimlerini çok zikredip, her yüz defanın sonunda bir (1) defa Tican
isimlerini okursa, dileği Allah Teala'nın izniyle hasıl olur. 
      Tican isimleri budur: 
 

بَــْشَمٍخ َداَالَهــا ُموَشــْيِطيُثوْن يَــاَدنُوا َمْلُخوثُــوا َدْميُوثُــوْن يَــاَكْوَرَعٍش 
اَْرَعْيــــَشطُوٍخ َالُخــــوْن يَــــاَدْمهُوٍث اَْرًخـــــا اَْرِخــــيٍم اَْرِخيُمــــوْن يَاَحْيثًـــــا 

ُخوثِيٍم َزاَريْــٍش اَْرقَـــٍش َداَرَعْليُــوٍن يَاآِهيـــا ُموَمْيثُــوا َحبُــوْن لَنُـــوْن يَــاثـَيْ 
ــــــوٍن ِاَالٌه  ــــــا َدْهِليُل َــــــاِى َاْصــــــَباُؤٍت َصــــــَباَوُتوْن يَاَدمهِْيًث َشــــــَراِهيا اَُدون
ـــِسَري  ـــوٍن يَاَشْب َمْيَططَـــُروْن يَـــانُورُبـَْوَرٍق اَْرِغـــيٍش اَْرقَـــٍشيٍش َلْغثُـــوٍن َلْغُت

 يَـاَمَلُكوِت َمــاِلٍخ َمْلــٍخ َمِليًخــا َمالِـــُخوْن َشـْرًوا َاْمشَــٍخ َاْشــًفا َاْشــُفونْ 
َكْزنُـــوْن َمشْـــٍخ َمشِْخيثًـــا  يَـــاَعالَُّم َعاِلُماَْرَغـــاٍل اَْرِغــــى اَْرًغـــا اَْرُغــــونْ 

  َمْشَالُمونْ 
 

Beşmehin dalaha muşeytısün ya danü melhusü deymusün ya 
kevraaşin erayşetuhin lahun ya dehmusin Erhan erhimin 
erhumin ya haysan mumweysu habun lenun ya seyhusimin 
zarayşin erkaşin daraalyunin ya ahiyyen şerahiyyen edunayi 
esbaütin sabavetun ya dehmisan dehlilü ilahün meytatarun 
şervan eşmehin eşfen eşfün ya meleküti malihin melhin 
melhan malihun ya allamü alimü erğalin erği erğan erğun 
keznun şemhin şemhişan meşlamün. 
 

  َمشَْخاِهرٍ 
 

Şemhahirin 
     Yirmiikinci isim Şemhahirin olup, harfi Te (ت) menzili Sa'dil 
zabih tir. Arapça karşılığı ise: 
 



  
 تـََعالَْيَت يَاَعِلىُّ يَاَعِليمُ 

 

Tealeyte Ya Aliyyü Ya Alimü 
İsimleridir. Bu ismin havassı celilesi: 
      Karıncaları uzaklaştırmak için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa 
yedi (7) defa yazdıktan sonra, menba suyu ile yazıyı silerek bu su 
karınca olan yere serpilirse, karıncalar oradan gider ve bir daha 
Allah c.c. izni ile görünmezler. 
 

  َمشَْخاِهريٍ 
 

Şemhahirin 

      Yirmiüçüncü isim Şemhahirin olup, harfi Se (ث) menzili Sa'dil 
beli' dir. Arapça karşılığı 
 

  يَاَقاِضى يَاُهو يَاُهو يَاَربَّاُه يَارَبَّاهُ 
 

Ya Kadı Ya Hu Ya Hu Ya Rabbahü Ya Rabbahü 
İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Sivrisineklerin çok olduğu bir yerde, bir kağıt üzerine bu ismi 
şerifi onbeş (15) defa yazdıktan sonra orada yakılırsa, sinekler 
oradan kaçar. 
 

  َمشَْهاِهريٍ 
 

Şemhahirin 

      Yirmidördüncü isim Şemhahirin olup, harfi Hı (خ) menzili 
Sa'dis suud tur. Arapça manası ise: 
 

 يَاَقِديُر يَاَقاِدُر يَاَكاِىف يَاَعزِيُز يَاَجبَّارُ 
 

Ya Kadiru Ya Kadiru Ya Kafi Ya Azizü Ya Cebbaru 
İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Tefrik etmek için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine yüz (100) defa 
yazdıktan sonra bir defada şu Ayeti Kerimeyi: 



ــنَـُهُم اْلـــَعَداَوَة َواْلبَـْغــَضاَء ِاَىل يـَــْوِم اْلِقَيَمــِة بـَــْنيَ  َنــا بـَيـْ فُــَالِن ابْــِن  َواَْلَقيـْ
 ُفالَنَةَ 

Ve elkayna beynehümül adavete vel bağda-e ila yevmil 
kıyameti beyne fülan ibni fülaneh. 
Ayırmak istediğin kişinin ismi ile yazıp birbirlerinden ayrılması 
gereken kimselerin oturdukları yere gömülürse, birbirlerinden 
düşman olarak ayrılırlar. 
      Kara sevda için: Bu ismi şerifi bir tabağa yedi (7) defa ve şu 
Ayeti Kerimeyide üç (3) defa: 

  َعِهْدنَا ِاَىل آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسىَ َوَلَقدْ 
Ve lekad ahidna ila Ademe min kablü fenesiye. 
Talibin ve annesi ismiyle birlikte yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, 
bu suyu talip aç karınla içerse, sevdiğini unutur, ondan nefret eder 
ve bu kara sevda illetinden kurtulur. 
      Bir amel yaparken Ruhların gelip gelmediğini bilmek istersen: 
Şemhahirin Şemhehirin isimlerini yüz (100) defa  

  ُشَعاِع نُورُِكمْ  ِاْن ُكـْنُتْم َحَضْرُمتْ اَيَّتـَُها ْاَالْرَواُح َفَأُرونِـى مـِْن 
İn küntüm hadartüm eyyetühel ervahu fe eruni min şua-ı 
nuriküm. 
Okuduktan sonra; (Ey Ruhlar! Eğer geldiyseniz sizin nurunuzdan 
bana bir ışık gösterin). dersen, olduğun yerde güneş ışığı gibi bir 
ışık parlar. 

  ِبَكْهَطُهونِيهٍ 
Bikehtahünihin 

      Yirmibeşinci isim Bikehtahünihin olup, harfi Zel (ذ) menzili 
Sa'dil ahbiyye dir. Arapça manası ise: 

  يَاَقِدُمي يَاَدائِمُ 
Ya Kadimü Ya Daimü 



İsimleridir. Alimlerin eklemiş olduğu şu dört isimden birincisi olan 
ــهٍ  ــهْ  ismine (Bikehtahünihin) ِبَكْهَطُهونِي  veya (Bikehtunihin) ِبَكْهُطونِي

ُطونِيهِبَكْهَطهْ   (Bikehtahtunihin) veya  ٍ◌ِبَكْهَطْهَطُهونِيٍه (Bikehtahtahunihin) 
demişlerdir. Alimlerin ittifakına göre doğru olan birinci isimdir. Bu 
mübarek ismin havassı celilesi: 
      Açlık çekmemek için: Bu ismi şerifi temiz bir tabağa yetmiş 
(70) defa yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, sabahleyin bu suyu aç 
karınla içen kimse Allah c.c. izniyle hiç açlık hissetmez. 
 

 َبشاِرشٍ 
 

Beşarişin 
      Yirmialtıncı isim Beşarişin olup,harfi Dat (ض) menzili Fera-ul 
mukaddim dir. Arapça manası ise: 
 

  لِّ َشْىءٍ يَاَقاِدرًا َعَلى كُ 
 

Ya Kadiran ala külli şeyin 
İsimleridir. Beşarişin ismine  ٍَشـاِرش (Şarişin) ismide denmiştir. Bu 
mübarek ismin havassı celilesi: 
      Susuzluk çekmemek için: Bu ismi şerifi sayısız olarak çok 
zikreden kimse susuzluk çekmez. Ruhu safaya erişir ve nefsani 
duygulardan arınır. Dilinden hikmetli sözler dökülür. 
 

  طُوَنشٍ 
 

Tuneşin 
      Yirmiyedinci isim Tuneşin olup, harfi Zı (ظ) menzili Ferh-ul 
muahhir dir. Arapça manasıise: 
 

  يَاَشُكوُر ُهَو اهللاُ اْلَكِرميُ 
Ya Şeküru Hüvallahül kerim. 

İsimleridir. Havas ilmi alimleri  ٍطُـوَنش (Tuneşin) ismine  ٍطُـوش (Tuşin) 

veya  ٍطَـْرش (Tarşin) veya  ٍُطويَـاش (Tuyaşin) de demişlerdir. Alimlerin 



ittifakına göre doğru olan Tuneşin ismi şerifidir. Bu mübarek ismin 
havassı celilesi: 
      Ağlayan çocuk için: Bu ismi şerifin şu dörtlü vefkini: 
 

 
 

Vefkin etrafınada onbir (11) defa Fatiha suresini yazdıktan sonra, 
bu hirz ağlayan çocuğun üzerine takılırsa, Allah Teala nın izniyle 
çocuğun ağlaması kesilir. 
      Dilek için: Bu ismi şerifi Allah Teala dan bir ricası olan kimse 
yatsı namazından sonra, Allah ricası için iki rekat hacet namazı 
kılar ve ikinci rekatın son secdesinde başını secdeden 
kaldırmadan seksen (80) defa okuyup, dileğini Allah Teala dan 
isterse, dileği kabul olur. 
      Baş ağrısı için: Bu ismi şerifi bir kağıt üzerine yirmi (20) defa, 
sat (ص) harfinide doksan (90) defa yazdıktan sonra, başı ağrıyan 
kimse bu hirzi üzerinde taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
baş ağrısından kurtulur. 
      Tuyaşin isminin özellikleri Tuneşin isminin özellikleri gibidir. 
Tuyaşin isminin vefkide beşli vefktir. Taraşin ve Tuşin isimlerinin 
özellikleri üzerinde ve diğer rivayetlerin manasında durmadım. 
 

 َمشَْخابَاُروحٍ 
 

Şemhabaruhin 
      Yirmisekizinci isim Şemhabaruhin olup, harfi (غ) menzili Reşa 
dır. Arapça manası ise: 
 



  ْلَقاِدُر ُهَو اهللاُ اْلَكِرميُ اَ 
Elkadiru hüvallahül kerimü 

İsimleridir. Bu mübarek ismin havassı celilesi: 
      Sihir bozmak için: Bu ismi şerifi bir tabağa şu Ayeti Kerime ile: 

ْبِطُلُه ِانَّ اَهللا ُتْم بِـِه الـسِّْحُر ِانَّ اَهللا َسـيُ  الرَّْمحَِن الرَِّحيِم ِجْئـِم اهللاِ ِبسْ 
 ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ  الَ 

Bismillahirrahmanirrahim. ci’tüm bihis sihru innallahe seyüb 
tilühü innallahe la yuslihu amelel müfsidin.
Yazdıktan sonra yazıyı su ile silip, bu suyu sihirli kimseye içirirsen, 
Allah c.c. ın izniyle sihirden kurtulur. 
      Dilek ve hacet için: Bir kimseden bir istek ve dileğin olursa, bir 
defa Yasin suresini, otuzbeş (35) defa da bu ismi şerifi okuduktan 
sonra o kişiden dileğin ve hacetini istersen, dilediğin şey Allah c.c. 
ın izniyle yerine gelir. 
      Şifa için: Bu ismi şerifi hasta, bağlı veya sihirli olan bir kimseye 
yazarsan, hastada bu yazılıyı üzerinde taşırsa, Allah Teala nın 
izniyle şifa bulur. 
      Düşmana galip gelmek için: Berhetiyye isimlerinin tamamını 
bir silah üzerine yazıp düşmanının karşısına çıkarsan, düşmanına 
üstün gelirsin. Senin karşında duramaz ve kaçar. 
 

BERHETİYYE İSİMLERİNİ KULLANMANIN DİĞER YOLU 
      Bir kimsenin her ne tür bir dileği varsa talip, matlup ve dileğinin 
harflerini alıp cümeli ebced üzere topladıktan sonra, toplamdan 
28-28 düş. Bakide kalan hangi esmaya gelirse o ismin harfini alır, 
harfin adedince bir kağıt üzerine ismi yazarsın. Yazdıktan sonra 
üzerine ismin adedi kadar ismi okursun. Ama ismin gecesinde ve 
menzilinde yaparsın. Bundan sonra yine toplamdan 4-4 düşer ve 
kalan adetle anasırı erbaasına göre hareket edersin. Bakide bir 
kalırsa unsuru ateştir. Yazdığını ateşte yakar veya ateşin altına 
gömersin. İki kalırsa unsuru topraktır. Yazdığını matlubun eşiğine, 
yere veya bir mezara gömersin. Üç kalırsa unsuru havadır. 
Yazdığını rüzgara karşı havaya asar veya üzerinde taşırsın. 



 

Dört kalırsa unsuru topraktır. Yazdığının suyunu matlubuna 
içirir veya akar suyun altına gömersen istediğin gerçekleşir. 
      Örneğin: Talibin ismi Ali adedi 110, matlubun ismi Zeyneb 
adedi 69, isteğimiz muhabbet adedi 450 dir. Üçünü topladık 
toplam 629 oldu. Bu adetten 28-28 düştük bakide 22 kaldı. 
Yirmiikinci (22) isim olan Şemhahirin isminin harfi Te olup, 
adedi 400 dür. Şemhahirin ismini bir kağıt üzerine 400 defa 
yazar ve üzerine 1146 defa Şemhahirin ismini okuruz. 
Bundan sonra 629 dan 4-4 düşer ve kesirde bir (1) kaldığı 
için unsuru ateştir. Yazdığımız kağıdı ateşte yakar veya 
ateşin altına gömeriz. Ama bu ameli Kamer'in sa'dil zabih 
menzilinde gecelediği zaman yaparız. 
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KASEMİ NEŞİTEL AVN 

    Bu Kasem, Neşitel Avni Şağlit diye isimlendirilen 
Kasem olup, Şeyh Molla Süleyman Felekiden 
nakledilmiştir. Oda İbni Bir’i Seyyid Yusuf'tan 
nakletmiştir. Neşitel Avni Şağlit isimli bu Kasem, birçok 
amellerde denenmiş olup, icabette çok seridir. Hayr ve 
şer olmak üzere yetmiş (70) türlü amellerde kullanılır. 

    Sen: Bu Kasemle herhangi bir amel yapmak istediğin 
zaman, yedi (7) tane Lübani zeker al. Bunları sağ elinin 
serçe ve baş parmaklarınla şu tertip üzere ateşe at. 
Lübani zekerden bir tane alır, bunu serçe ve baş
parmağınla tutup üzerine yirmibir (21) defa Kasemi okur 
ve ateşe atarsın. Böylece yedi Lübani zekeri bu tertip 
üzere okur ve ateşe atarsın. 

    Okunacak Neşitel Avni Şağlit Kasemi budur: 
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Eyyüher rûh. Şağlîtın Behşehşin Katîşin Bekşekşin 
Leyûşin Şağcağtâseşin Fecağkatâfin Leyûşehin 
Katûşehın Hahacin ecib bi hakkıl ismillezî teâlâ 
hüve tetimmü bihi ınde bâbı elheykelin elkebîri 
Biılşâkışin Mihrâkışin Akşâmakneşin Şakmûnehşin 



Rakşan Rakşelhın Behlehyûhin illâ Rakbâdın 
Heybûraşin Ûbin Yefkaşûmin Akşûmin ve bi hakki 
Eşmâtûnın. İn kânet illâ sayhaten vâhideten feizâ 
hüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve innehü 
lekasemün lev ta’lemûne azîm. Ecib ve tevekkel Yâ 
Şağlîtın ente ve a’vânüke ve cünûdüke ve ebâlîse 
rahtıke bi kezâ ve kezâ bi hakki Yâhin Yâhin elvâhan 
elvâhan elacele elacele essâate essâate ve fî 
nefhatin uhrâ Şefehaftan La’leşekûmin Alşekûmin. 

KASEMİ ZAHİRE 
    Allah c.c. ın rahmeti üzerine olsun. Molla Şeyh 
Süleymani Feleki'den nakil olunan, kendisi için bir 
benzeri bulunmayan ve Kasemi Zahire diye isimlendirilen 
bu kasem doğru ve denenmiş bir taslittir. Bu Kasem 
yetmiş (70) türlü amelde kullanılır. Bu işler hayır, huzura 
getirme, heyecanlandırma, sara vb. gibi amellerdir. 
    Bu amelin şekli: Bu Kasemi gece yarısı bin defa 
Ummal buhurunu tüttürerek oku. Şayet, Kamer dönen 
burçta gecelediği zaman yaparsan daha güzel olur. 
    Okunacak Kasem budur: 
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Bimeştalhın Tâlihın Âlicin Acernecin bi ızzeti 
Behhın ecib Yâ Meymûn bi şiddetil erâdi bi kuvvetin 
Cebrâîl bi nefhati İsrâfîl bi satvati Mîkâîl bi kabdati 
Azrâîl ecib Yâ Meymûn vefal mâ emertüke bihi kezâ 
ve kezâ bi hakki Yâhin Yâhin İn kânet illâ sayhaten 
vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve 
innehü lekasemün lev ta’lemûne azîm. Ecib Yâ 
Meymûn bârakallâhü fîke ve aleyke elvâhan elvâhan 
elacele elacele essâate essâate. 

KASEMİ MÜBELLİĞA 
    Sahih ve yüce olan Kasemlerden biri vardırki, 
kelamıda tamdır. Bu Kasem “Da’vetettaatel 
Mübelliğa” diye isimlendirilmiştir. Ulvi ve sufli 
ruhanilerden hiç birisi buna karşı gelemez. Bu Kasemi 
istediğin ve dilediğin herşeyin üzerine okursun.  
    Ümmi Evfad Şeyh Kadir bu Kasem için şöyle 
buyurmuştur: Bu ilimlerde kadri celil ve şanı azim olan 
bir şeyhten bu Kasemi aldım. Bu Kasemle bütün 
hastaliklara ve ervahlara hakim olursun. Sen, bu 



Kasemle yüce izzeti görürsün. Bu davet doğrudur. Bu, 
ulvi olan kelamdan ve gizli olan sırlardandır. Eğer bu sır 
senin eline geçmişse, Allah c.c. ve kerim olan nebisi 
Hazreti Muhammed s.a.v. için kötü kimselere öğretme! 
Ey Talip! Sen bu Kasemin sırrını iyi anla. İrşad olursun. 
    Kasemi Mübelliğa budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Emmâ ba'du feinnehâ 
azîmetün mined deyyâni ilâ külli ifrîtin ve cân femen 
lehü ehlün ve makâmün ve sûfün ve ihtirâmün min 



sükkânil hevâ vel ğamâmi ves sehâbi vel cibâli vel 
ekâmi vel ğayâmi illâ câmi ev men kâne mimmen 
yeğûsü tahtel ardı ev fî emvâcil behâri ev men 
k^+ane rahtın şâhiyen ve mâhiten ev elhâmin ev 
min rahtın zevbaatin ev denheşin ev elhevâmi ev 
men rahtın mehâkîlin ev helâmin ev men lakayehün 
netağatü fil erhâmi ev yehılül urûkus setâmi ev 
mimmen yelbesül urûka vel ecsâmi vel mevlûdü 
minel eskâmi ev men yahsünâ irtikâbel melâhiyi vel 
esâmi ve yadraûnen nâse fil menâmi ve yereûnel 
kulûbi fil ecsâmi ve ye’huzûne bil kavli vel edhâmi 
ve yahrusûnel elsinete anil kelâmi ve yasraûne fî 
külli şehrin ve âmin ev mimmen lâ yesmeul kelâme 
ve lâ yütîul azâîmü vel aksâmi elletî lâ terâmi rabbül 
azâîmül kirâmi ve bil uhûdillezî leyse lehâ elğıdâmi 
ve bi eyhâmi melyehâmin ceyhâmin meyhâmin 
meyhâmin deyhâmin deyhâmin leyheyâmin 
leyheyâmin ayheyâmin ayheyâmin la’yehyâmin 
la’yehyâmin meyheyâmin meyheyâmin yenheyâmin 
inzilû meâşirel ervâhut tâhirâti bil envârâtil 
melekûtiyyeti vel izzetil ceberûtiyyeti ve ahrikû külle 
men tağâ ve bekâ ve asâ vedburi ve tevellâ ve a’sâ 
esmâ-i men hâzihil esmâ-i yâ yakyehûmin inzilû yâ 
huddâme ve yâ mîkâîl yâ leyhemûmin inzil bi nefhati 
isrâfîl ya heyhemûmin inzil bibatşeti azrâîl yâ 
yehyûmin inzil tebîh rûkyâîl inzil bi kuvvetin 
telheyâîl yâ ceyheyûmin inzil bi zehretin 
meytatarûnel melâiketi ellezîne lâ yefterûne bit 
tesbîhı vet tehlîli vet takdîsi ve ahrikû külli mâridin 
ve şeytânin ve huzûhüm biz zilleti ve selhevâ külle 
bâbin vekşifû külle hicâbin vedhulû alâ külli rûhın 



İ ve nazrihü ve şakîfetin ve ardıhi ve sûdin ve 
bekûhin feinnî uksimü aleyküm biceyleyûhin 
biceyleyûhin heylâheyûmin heylâheyûmin 

illâheyûmin ifalû mâ tü’merûne feinnî uksimü 
aleyküm yâ ma’şeral ervâhur rûhâniyyine bi hâtemi 
atâtîl ve bi hurmeti rahtâtîl ve bi izzeti kesfeyâîl ve bi 
zecreti sehyâîl ve bi kuvveti şemhâîl ve bi kerâmeti 
deynâîl ve bi makâmi rûkyâîl be bi tebîhu ürmiyâîl 
ve bi tehlîli hüryâîl ve bi tahmîdi ğaşyâîl ve bi 
şiddetillezî ricâlün bihâ beynes semâe vel arda 
vessâatel adedşi’te ve ahrikû bihâ külle mâridin ve 
bihâ külle mâridin anîdin ve sebebin ve şeytânin 
merîd ve üzûbihâ külle azîz bukatel melikil celîl 
ventalakû ilâ talhelfeyâîl elmeliki bihavhin aleyhim 
eşhebi elmârukâni ves savâıkıl mahrikân fetehılüs 
selâmete alâ min câi minet tarîkı vel eskâmeti ves 
selâmi alel melâiketil kirâmi in melâiketetillâhi 
hümül ğâlibûne ve lâ udvâne illâ alez zâlimîn. 

ZATI DEVAYİR 
    Bu hicab, Zatı Devayir diye isimlendirilen büyük 
hicabın sıfatı olup, bunu istediğin her türlü amellerde 
kullanırsın. 
    Bu Zatı Devayir diye isimlendirilen Azimeti bezayil 
isimli buhurun üzerine yedi (7) defa okuyup, bu 
buhuruda herhangi bir mekanda yakarsan, o mekandaki 
ummarların hepsi kaçar. Sen, buhuru elinle karıştırırken 
üzerine yedi defa Azimeti okuyup üfle. Daha sonra bu 
buhuru ummarların kaçmasını istediğin herhangi bir 
mekanda yakarsan, ummarlar kaçar. 



    Okunacak Zatı Devayir isimli Azimet budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Alâ bereil cemele yatlîhın 
levtelîhın matlîhın enûhın berûhın tertevher ve 
tenfah ûhın eddemi’ ve levın yâ hatyâîl şetfâlin 
şeynûfâlin erşiyâlin herşiyâlin ecib yâ edkâlin ve 
ente yâ mehâlin ve ente yâ asyânin ecibû eyyühel 
melâiketil kirâm yâ huddâme hâzihil esmâ-i ve 
ahcibû. 
    Daha sonra, yukarıdan, aşağıdan, arkadan, önden, 
sağdan ve soldan ne dersen o sana cevap verir ve seni 
perdeler. Eğer müvekkil Melek ise şöyle dersin:  
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Ahcibû ve ahrikû ve atridû ev ahricû külli men hüve 
mütevekkilün bi hâzel mekâni minel insi vel cinni bi 
hakki fekacin mehmetin mehmeşkayûhin. Felemmâ 
raevhü âridan müstakbile evdiyetihim kâlû hâzâ 
âridun mümtirunâbil hüve mesta’celtüm bihi rîhun 
fîhâ azâbün elîm. Tüdemmiru külli şeyin bi emri 
rabbihâ feesbehû lâ yürâ illâ mesâkinühüm. İnsarifû 
ve ahricû elvâhan elvâhan elacele elacele essâate
essâate. Veylün likülli effâkin esîm. Yesmeu 
âyâtilllâhi tütlâ aleyhi sümme yüsırrü müstekbiran 
keen lem yesma’hâ febeşşirhü bi azâbin elîm. Âlin 
şelın yeûbîhin behin bi tekfâlin insarifû yâ ma’şeral 
ervâhı vel huddâme min hâzel mekâni bi hakki 
hâzihil esmâil azîm. 



 
İHLÂS SURESİNİN KASEMİ 

       Bazı ailmlerden zikredilen, çok güzel bir hizmet olan Hevteriye 
diye isimlendirilen ve meşhur bir yöntem olan bu kasem İhlâs sure 
sine ait sırlardandır.  
      Hevteriye kasemi budur: 

 

 ُكوٍش ُقوٍش قُـوٍش نـََفـٍخ بـََفـٍخ اَتَـى اَتَـى َاِجـْب بـَُهوَتٍر بـَُهوَتٍر ُكوشٍ 
يَاَسيِّْد اََتى َوافْـَعُلوا َكَذا وََكَذا ِحبَـقِّ قُـْل ُهـَواهللاُ َاَحـْد َاهللاُ الـصََّمْد ملَْ 

  يَِلْد وَملَْ يُوَلْد وَملَْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َاَحدْ 

 

Behûterin behûterin kûşin kûşin kûşin kûşin nefahın nefahın 
etâ etâ ecib yâ seyyid etâ vefalû kezâ ve kezâ bi hakki Kul 
hüvallâhü ehad. Allâhüs samed. lem yelid ve lem yûled ve lem 
yekün lehü küfüven ehad. 
      Hevteriye Kasemine tasarruf etmek istersen: Üç gün riyazatlı 
ve oruçlu olarak Hevteriye kasemini sabah, öğle, ikindi ve akşam 
namazlarından sonra 200 defa, yatsı namazından sonrada 202 
defa oku. Üç günü bu tertip üzere tamamladıktan sonra Hevteriye 
kasemini kullanma hakkına sahip olursun. 



      1. Bir kimseyi kendine muhabbetle heyecanlandırmak istersen: 
Pişmemiş çömlek parçası üzerine cavi ve kündür buhurlarını 
tüttürerek Hevteriye kasemini yaz. Sonra çömlek parçasını ateşe 
koyup, Hevteriye kasemini 1002 defa okursan, matlubun seri bir 
şekilde yanına gelir. Gecikmesi ancak yol mesafesi kadar olur. 

      2. Kayıp olan bir kimseyi celb etmek istersen: Beyaz kağıttan o 
şahsın şeklini çizip şeklin göğsüne kasemi, şeklin başınada kayıp 
olan kişinin ismini yaz. Yazdıktan sonra şekli nar dalına asıp 
kündür ve cavi buhurlarını tüttürerek kasemi üzerine 1002 defa 
oku. Daha sonra şekli rüzgara karşı havaya asarsan, kayıp olan 
kimse en kısa zamanda gelir. 

      3. Bir kimseyi sara etmek istersen: Sara etmek istediğin kişinin 
avucuna şu Echezetın hatemini: 

   ط 

  ز  هـ  ج
  ا 

İsmleride parmaklarına yaz. Sonra kasemi adetsiz olarak sara 
olana kadar okursan, o kişi sara olur. 
      Yahut sara etmek istediğin kişinin avucuna kasemi yazıp o kişi 
sara olana kadar kasemi üzerine okursan, o kişi sara olur.  

      4. Bir zalimi cezalandırmak istersen: Arabi ayın son Salı günü 
kırmızı renkli bir kağıt alıp kağıdı mür ve hantit ile buhurladıktan 
sonra aşağıda gelecek olan isimlerin beşli vefkini kağıdın üzerine 
yazıp, kasemi üzerine 501 defa oku. Yarım ratıl (390 gr.) kadar bir 
et kes ve kağıdı etin içine koyduktan sonra eti diküp havaya 
astıktan sonra üzerine kasemi 501 defa oku. O et kurudukça zalim 
kimse hastalanır. 
      Şayet okumada ve yazmada şu Ayeti kerimeyi: 

  َفَأْصابـََها ِاْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر َفاْحتَـَرَقتْ 
Feesâbehâ i'sârun fîhi nârun fahterakat. 

eklersen, o kimseyi sıtma tutar. Allah Teala dan kork! Bunu şeriata 
uygun olarak müstehaka layık olana yap. 



      5. Seri bir şekilde birini celb etmek istersen: İsimleri matlubun 
vücuduna temas etmiş elbise parçasına Cuma, Cumartesi veya 
Pazar gecesi yaz. Yazdığın parçayı fitil haline getirip, bir lambaya 
zeytin yağı koy ve fitili lambaya tak. Fitili yak ve fitil yanarken 
kasemi 1002 defa okursan, matlubun seri bir şekilde yanına gelir. 
 

      6. Bir kimseye İrsali hatif göndermek istersen: Perşembe günü 
oruçlu olarak aşağıda gelecek olan isimlerin beşli vefkini bir kağıt 
üzerine yazdıktan sonra  yazdığını bir dala asıp, yatsı namazından 
sonra kasemi buhur tüttürerek 1002 defa veya vefk dönene kadar 
oku. Vefk döndüğü an dilediğin şey Allah c.c. ın izniyle olmuştur. 
Huddam matlubuna giderek onun işini bitirir. 
     Bahsi konu olan isimlerin beşli vefki budur: 
 

 
 

 
 
 
 
 



  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

   
    CELBİ MUHABBET

 
         AŞK SEVGİ

 
        TILSIMLARI



KABUL OLUNMAK HAKKINDA 
      Her görenin seni sevmesini, erkeklerle kadınların akıllarını celb 
etmek ve onların alemlerini kendine musahhar etmek istiyorsan, 
bu tiryaki ekberi yap. Bu amel sütteki kaymak, cesetteki ruh gibidir. 
      Ey Talip! Sana kalpleri cezb etmen için bir cetvel koydum. Bu 
cetvel ile talip matlubuna kavuşur. 
      Bunun için: Pazartesi günü birinci saat olan Kamer saatinde bu 
cetveli ( Vefk ) yazarsın. Eğer, hilalin nuru fazla iken ( Bedir de ) ve 
Pazartesi günü Kamer saatinde yazarsan, amelin daha da kuvvetli 
olur. Veya herhangi birgün Kamer saatindede yazarsın. 
      Ben bunu bazı kabile reislerine yaptım. Onlar bu mübarek vefki 
üzerlerinde taşıdılar ve beldelerin bir çoğunu mülk edinene kadar 
dereceleri yükseldi. 

      Bu mübarek hirz, Harun Reşid in yanındaki siyah bir cariyede 
bulunmuştur. Sen! İsmi “Hicabül cariye” olan hirze yönelme. 
Hicabta sahih olan vefk, Harun Reşid in cariyesine mensup olan 
vefk bu vefki şeriftir.  
      Bahsi konu olan mübarek cetvel (Vefk) budur 



 ( Vefkin etrafındaki Ayetler: Sure-i Yusuf; 32. Sure-i Bakara; 165. Sure-i Taha; 
39. Sure-i Mümtehine; 7. Vefkin bir dıl-ı: 369). 

      Harun Reşide ait olan o cariye siyah, çirkin suretli ve bozuk 
tipli birisi idi. Harun Reşid in kapısına geceleyin şairin şiir yazdığı 
cariyede o idi. Şair in yazdığı Beyitte şöyle idi: 
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                                Lekad dâa şa’rî alâ bâbüküm 
                                    Kemâ dâa hullî alâ hâlisah 
                   ( Benim şiirimde sizin kapınızda kayboldu 
                         Süsün Halisa nın üzerinde kaybolduğu gibi 



      Harun Reşid in yanında dörtyüz den fazla cariye vardı. Halisa 
bunların içinde sureti en çirkin olanı idi. Halisa bu vefki taşıyınca, 
Harun Reşid in ve cariyelerin gözünde yükseldi. Halisa öldükten 
sonra, Harun Reşid bu cariyeyi çok sevdiği için, kefene konmadan 
son kez yüzünü görmek istedi. Halisa yı yıkayan saçı ağarmış
ihtiyar bir kadın, Halisa nın saçına bağlanmış olan bu cetveli görüp 
üzerine aldı ve cetveli başına koydu. Ama o içinde büyük hirz ve 
sırrıl ezher olduğunu bilmiyordu. Harun Reşid cariyenin yüzünü 
görmek için yıkandığı odaya girdi. Halisa ya bakınca suretini çok 
çirkin bir şekilde görüp sinirle döndü ve o cetveli taşıyan ihtiyar 
kadına baktı. Gözlerini bu cetvele müvekkel olan ruhaniler bürüdü. 
Onun bütün kalbini ve aklını aldılar. Harun Reşit kendini tutamadı 
ve ihtiyar kadına, “Seninle evlenmek istiyorum” dedi. İhtiyar kadın 
Harun Reşid e şöyle dedi: “Ey Kral, benimle alay etme! Ben Kral 
lara layık değilim” dedi. Harun Reşid dediki: “Ben sana razıyım ve 
seninle evleneceğim”. Kral Harun Reşid o ihtiyar kadınla evlendi. 
Daha sonra bunu duyan genç bir erkek, bu hirzi ihtiyar kadından 
istedi. Hirzi ihtiyardan alıp üzerinde taşıdı. Bir yılı tamamlamadan, 
Kral ın en büyük tabilerinden oldu. 
     Bu hirzi, bakire bir kız veya dul bir kadın üzerinde taşırsa en 
kısa zamanda evlenir. Kim! Bu hirzi taharet üzere taşır ve elini 
başına koyarak, vefkin etrafındaki Ayeti Kerimelerle İsimleri 
kıbleye yönelerek kırk (40) defa vefke bakarak okuyup, en 
sonunda da bir (1) defa şöyle: 
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Ecibû yâ rûhâniyyetil ukûli veclibûhüm lî bi hakki ebil kâsım 
er rasûlü sallallâhü aleyhi ve sellem. 
derse, Allah c.c. ın izniyle muradına hasıl olur. 
      Bu vefki sakın kötülüklerde kullanma! Eğer, bile bile taharetsiz 
taşırsan, vefkin menfeati gider. Bu mübarek vefk üzerinde olduğu 
müddetçe her Cuma günü buhurlarsın. Gizlilikte ve açıkta Allah 
c.c. tan kork! Sen bu maksatlara erişirsin. Anla! İrşad olursun. 

RIZIK İÇİN 
      Üçlüler  yoluyla  imar edilen bu  dokuzlu vefkin diğer  özellikleri 



şunlardır: Kim! Bu vefki Kamer şerefinde iken gümüşten bir levha 
üzerine nakşedip üzerinde taşırsa, Allah Teala o kişinin rızkını 
genişletir ve içini pisliklerden temizler. Cebbarların kahrından 
korkmaz. Bu mübarek vefkte zorluklardan kurtulmanın sırrı vardır. 

RIZIK İÇİN 
      Kim! Bu vefki Kamer in şerefinde bir kağıt üzerine yazdıktan 
sonra, vefke bakarak 369 defa şu Ayeti Kerime yi: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhü latîfün bi ıbâdihi yerzüku 
men yeşâ-ü ve hüvel kaviyyül azîz. 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kullarına çok 
lütüfkardır. Dilediğini rızıklandırır. Aziz ve güçlü olan o'dur. 

okursa, bütün işlerinde nezaketli olur. Allah c.c. o kimsenin rızkını 
genişletir ve devamlı olarak izzet verir. 

İSTİHARE İÇİN 
      Kim! Bu vefki temiz bir kağıt üzerine Kamer şerefinde iken 
yazıp yastığının altına koyduktan sonra, Vedduha, Kadr, ve Zilzal 
surelerini yedişer defa okuyup en sonundada bir defa:  

 �G���	B�/��7 ���!9����/ �0��7 	U�  �b�!�@�H �U9����	��� �F�%�W�	�� �q	O��	�� ��N�8 �#�L�
�B	��  �������  �O  �����-�0���� ����8 ���"�N���� ��N�� ��  a�� �h���1�H��

 �b���!�"�� �b��O  
Tevekkelû yâ takvâîl yâ hâdime hâzel vefkil müttesi’ 
elmüvekkeli bi felekil kameru ve ahbirnî fî menâmî ammâ hüve 
kezâ ve kezâ ve bârakallâhü fîke ve aleyke. 
derse, görmek istediği şeyi rüyasında görür. Eğer birinci gece 
göremezse, ikinci veya üçüncü gecede Allah'ü Teala'nın izniyle 
görür. 



                        KUVVETLİ MUHABBET İÇİN 

Bir kimse iyi bir vakitte  7 adet hurma alıp her birinin 

üzerine 7 defa ihlas süresi okuyup hemen o vakitte 

matluba yedirse hemen aşık olur çok acaib tesir eder. 

                           KUVVETLİ MUHABBET 

Gece iyi bir vakitte bir bakır levhaya  bu tılsımı demir kalem 

ile nakşedip ateş kenarına koysalar acaiplikleri muhaşede 

ederler filhal matlubun aklı başından gider deli divane olup 

ayağına gelir. Yazılacak tılsım budur.koysalar acaibler 

müşahede ederler filhal matlubun aklı gider delİ gibi olup 

ayağına gelir tılsım budur: 



                       KUVVETLİ MUHABBET 

Gece iyi bir vakitte 7 adet kara biber alıp  her birinin 

üzerine 7 defa besmelesiz kadr süresi okusalar sonra alıp 

tek tek ateşe atsalar çok azim muhabbet hasıl olur matlub

bikarar olur bu amel tecrübe olundu. 

                                   BÜYÜK TESHİR

Pazartesi günü başlayıp  12 gün devam edip her gün 

güneşin doğduğu  vakitte okumaya başla 1000 defa ya 

beduh oku ve her 100 defada 1 defa bu azimeti oku, ama 

harama yapma çok zarar olur azimet budur: 

          

Allâhümme sahhirlî kalbe fülân bin fülân bilmuhabbeti vel-

ikram bihakki bismillâhirrahmânirrahîm aksamtu aleyküm

yâ melâiketül müvekkilîne bihâzihil ismil a’zami allâhümme 



ecib yâ cebrâîl yâ derdâîl veyâ rukyâîl yâ tenkefîl sâmiun

mutîun bihakki yâ bedûh 

                                 CELB VE TESHİR 

Bir gümüş levha alıp bir gün sirke içinde beklet bir gün 

sonra pazartesi günü olsun  güneşin duğduğu vakitte 

hemen o levhaya şu iki murabba’ı nakş et, sonra bir ateş 

kenarına defin et, filhal matlubun yalın ayak koşa gele 

acaib müşahede edersin ateşe bıraktıktan sonra filanın

kendi aşkım ile böyle yaktım dersin tılsım budur: 

                 

                                KUVVETLİ MUHABBET

 Cuma vakti 2 defa sureyi Cuma’yı okuyup sonra 100 defa 

bunu oku, matlubun filhal yalın ayak koşa gelir. okunacak 

budur budur: 



Beynelmâi vettîn ellif beyne fülân ve fülan yâ müellif. 

                  İHDARI MUHABBETİ ŞEDİD

Çarşamba günü yumurtlayan kara tavuk yumurtasını  alıp 

misk ve zağferan ile üzerine bunu nakş edip ateşin 

yakınına  göm. acaibler müşahede edersin. filhal matlub 

deli gibi olup kapına gelir tılsım budur: 



                         ŞİDDETLİ MUHABBET

Matlubun elbisesinden bir parça alıp Çarşamba günü 

güneş batarken üzerine bu tılsımları nakş edip zeytin 

yağına bulayıp bir kandil içine koyup yak. yakarken filan 

kızı filanın kalbini  aşkım ile böyle yaktım dersin. acaibler 

görürsün. matlubun bir karar olup kaçıp gelir. tecrübe 

olundu  tılsım budur: 

İhdar muhabbeti acib, bir bakır levhaya Çarşamba günü 

müşteri saatinde kilab ve sirke ile nakş et. hemen ol

vakitte ateşe yakın bir yere göm. acaibler müşahede

edersin. matlubun aklı gider deli gibi olup koşa koşa gelir.

tecrübe olundu tılsım budur: 

BAB:İhdarı muhabbeti , bir bakır levhaya Çarşamba günü

müşteri saatinde kilab,zağferan ve sirke ile bu tılsımatı

nakiş edip ateşe yakın yere göm. ateş çok tesir etmesin,

yoksa matlubun helak olur. ateşe koyar iken filanın kızı

filanın kalbini  benim aşkım ile böyle yaktım dersin.

matlubun deli gibi olur. hemen ayakkabılarını giymeden

yalın ayak gelir. daire şeklinde olan tılsımın ortasına

uhduru den sonra matlubun anasının ve matlubun adını

yaz. ala hubbiden sonra talibin anasının ve talibin adını

yaz.  tecrübe olundu tılsım budur: 



                         MUHABBETİ ACAİB 

Cuma veya pazar  veya  perşembe günü bir yumurta alıp 

üzerine bu tılsımatı nakş et. ama kamer tabiatı ateş olan 

bir burçta olsun. yumurtayı ateşe yakın yere göm. ateşe 

atarken filanın kızı filanın kalbini aşkım ile böyle yaktım 

de. acaibler müşahede edersin. matlub filhal koşup gelir.

ama amel vakti insanlardan uzak olmalısın. tecrübe 

olundu. tılsımat budur: 



                       MUHABBETİ ACAİB

 Çarşanba günü müşteri saatinde delikli bir at nalına 

zağferan ve kilab ile bu tılsımatı nakş edip atetşe 

yakın yere göm. ateşe atar iken filanın kızı filanın 

kalbini aşkım ile böyle yaktım dersin. matlub deli 

gibi olup koşup gelir. ama amel ederken  nas dan 

ırak ola tılsımat budur: 

MUHABBET İÇİN 

Bir erkek ve kadın şekli çizip, şekillerin altınada
hatemi yaz. Yazdıktan sonra hamur içine koyup, bal ve
yağ ile karıştırıp bu mamulu siyah bir köpeğe yedirirsen,
matlubun seni düşünmeden yapamaz ve seni büyük bir
aşkla sever. 

Yazılacak şekiller ve hatem budur: 



SİHİR GETİRTMEK İÇİN 

Kamerin dolunay halinde ilk Cuma gecesi 303 defa
Ayetel kursi okunup, Cuma günü sabah namazından
önce şafak vakti ekşi nar ağacından düz ve budaksız 90
cm kadar bir çubuk kesilir. Bu kestiğin çubuğu dörde 



taksim ederek her yüzüne Ayetel kursi yazılır. Daha
sonra orta büyüklükte bakırdan bir tas alınır ve tasın
içine Ayetel kursi yazılır. Çubuğu ve tası bu tertip üzere
hazırladıktan sonra 41 günlük riyazat ve oruca başlanır.
Her farz namazın arkasından 60 defa, yalnız yatsı
namazından sonra 63 defa olmak üzere Ayetel kürsi
okunur. (Diğer bir usulüde her beş vakitten sonrada 303
defa okunması denmiştir). Okuma esnasındada lüban
buhuru yakılır, tas ve çubuk önünde durur.  

Kırkbir günün sonunda ruhaniyetle irtibata geçilir ve
şartlarda anlaşma yapılır. Böylece çubuk ve tas
kullanıma hazırlanmış olur. 

Bir sihri getirtmek istediğin zaman bakır tas ağzına
yakın su doldurulur ve üstü kitap veya bir bezle örtülür.
Yedi (7) defa Ayetel kursi ve aşağıda gelecek olan
azimet okunup, nar çubuğuyla tasa vurulur. Okuduktan
sonra tasın üzerindeki bez açılır, eğer sihir gelmemişse
bez örtülür ve üç, beş veya yedi defa okuma tekrar
edilir. Sihir her nerede olursa olsun tasın içine gelir.  

Okunacak azimet budur: 

َاَّ َََِبذاقاَاحاَلََيتا ا َفقَفنَحََيخق َّ راَاَّذاىَِفا حح ََا َاباَ  ِتا

َاَبَوَ َ دةاََبدذاقاَاحاَلََيتا ََ قرح ََكداَنَرا دانا ََ ََ َ ىَا َفقفَنَدَةَابَا را ح
اَ ةََ ََّ َاََحَهاًحاَاََحَعَجَلَاََ َقمح َفٌََِ َلفح َْ َََ َقمح فاف َ َق

Yâ huddâme hâzihil âyâtilletî bis sihrillezî fî fulân
ibni fulânete bi eyyi mekâne kâne bi hurmeti hâzihil
âyâti bârakallâhu fîkum ve selâmun aleykum
elvâhan elacele essâate. 



CELB ETMEK İÇİN 

Herhangi bir Arabi ayın son Cuma günü bir akar
suya girip, iki tane birisini matlubunun niyetine birisini
annesinin niyetine taş alırsın. Tekrar birisi talib birisi
annesi niyetine iki taş daha alırsın. Ama taşların rengi
sarı olsun. Sonra dört köşe bakır bir levha üzerine
aşağıdaki şekli yazarsın. Tılsımatın ortasında olan dört
yuvarlağın her birine aldığın taşları koyarsın. Daha
sonra kuvvetli bir ateş üzerine levhayı koyar ve
matlubunu müşahede edersen, matlubun yerinde
duramayıp yanına gelir. 

Bakır levha üzerine yazılacak tılsımat budur: 



MATLUBU CELB ETMEK 
Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri riyazatlı olarak

oruç tutarsın. Dördüncü gün olan Cuma günü ve o gün
doğmuş olan bir yumurta alırsın. Yumurtayı güzelce
yıkarsın ki üzerinde pislik kalmasın. Yumurtanın üzerine
aşağıdaki esmaları talibin ve matlubun anne isimleri ile
yazarsın. Yazdıktan sonra yedi (7) adet Arpa alır ve her
arpa üzerine esmaları okursun. Daha sonra bir tandır
veya ocak altına yumurta ve arpaları koyar, üzerlerini
balçık veya toprak ile ateşin zarar vermemesi için örtüp,
üzerlerine ateş yakarsın. Meramın hasıl olana kadar
ateşi devamlı yakar ve azimetide sürekli okursun. 

Bu mesele karı koca arasında muhabbet için çok
müessir (Tesirli) dir.  

Yazılacak ve okunacak azimet budur: 

ف اَ دددَرابا َِ دددَهَ َق دددَهَفَد َق ف اَفَد دددَرابا َِ ف اَ دددَرابا َِ ف اَ دددَرابا َِ ف اَ دددَرابا َِ
ف اَبقَهبقَهبقَهبقَهبَق ددددَرابا َِ ف اَ ددددَرابا ددددَ ِاَاَحَع ا َددددةَِ ددددَهَرَدعقةح َهبقَهبق

َااؤقٍتَََححً اَََححً اَََححً اَََححً اَََححدً اََباَّداوًاَ ََاصح َََنىا اَ ق
اادةقَرَدٍوَرَدٍوَرَدٍوَرَدو اادةقَاابح َااؤقٍتَاابح ََاصح َََنىا ااةقَاَ ق َباَّاوًاَاابح

ددَ َرَددٍوَرَددٍوَرَددٍوَ َددَوَ َددَوَ َددَوَ َددَوَ َددَوَ َددَوَ َددَوَ َاَندحَقةح ََددهح
َاد َََّ ََََ ََ َََ َُدقلقده اامح َ دَ َرَددنيح داَاَّقح ََ فًعداَ ََجَا َاحاَلوحضا اِفا

ًَِ دددَه َّ ََ َ َقمح ددددَْ َاددددفٌمََََبَعدددَلَرَدفدح َاانَّدددوقََ  ا ددددٌ ََح َقمح ددددَْد اَّددددَ َرَدفدح
َددددددددددددةًَ َنََََََوَحح ددددددددددددرق ََّ َ َدطَدَق مََيٍتََاَةددددددددددددهحٍِ ََذَاددددددددددددَقََ اانََِّفا

ددددددماف قَاَحَعلادددددددد ََّ َقمقَ اَََبقددددددددَهَاَ ََ قاف َح ددددددَف ََ دددددددداَوآققََفمَقَف فَدَلمَّ
ََفضحلَا َطةار اَ اْحَ ققََُاَ ََبَذاََا ح َح ََق



رَََ ََ َِ َ ََ ح َََ ققرق َاَكح ِح ََا َقرق ِح ََءَا لقهِنا ََافَدادح َََوّبَا َقرق َاَ شح َفااَّنَّ
ََكرامٌيَ ٌّ ََغِنا ََكَقَرََفاانَََّوّبَا ََ ح واَََ َا َدقح ََْا

Fehuve fehuve şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen 
şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen şerâhiyyen huve 
huve huve huve huve huve huve bi ukdetil azîmeti 
edûnâyi esbâutin hamden hamden hamden hamden 
hamden cebbâran cebbâran ihbitu edûnâyi esbâutin 
ihbitu ihbitu bihin bihin bihin bihin bihin bihin tâhâ 
tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ tâhâ Lev enfakte mâ fil ardı 
cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe 
ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. Ve ceale 
beyneküm meveddeten ve rahmeten inne fî zâlike 
leâyâtin li kavmin yetefekkerûn. 
Feseyekfîkehümullâhi ve hüves semîul alîm. 
Felemmâ raâhu mustekırran ındehu kale hâzâ min 
fadli rabbî liyeblûnî eeşkuru em ekfuru ve men 
şekera feinnemâ yeşkuru linefsihi ve men kefera 
feinne rabbî ğaniyyun ke 

MUHABBET İÇİN

      Muhabbet için İnşirah suresini şu tertip üzere yaz:

ف َاَرَّحا َ اَاَرََّححَ ا َوَ ََيا ََََقََص ح رَحح َاَلَحََنشح ما
َفقفَنَةََ َراْح ا َََيفقفَنََة َازحَوَ  َ ََ دْحَق َََضعحَْا َََ َفقفَنََة راْح ا

َََقَ ََََوفَدعحَْا َفقفَنََة َراْح ا َََيفقفَنََة َرَ  َح َظ
رًاََي َح راَ ق َح َََ َاَحعق َ َفقفَنََةَفَاانَّ فقفَنََةَراْح ا َ

ََََ َاانَّ َفقفَنََة َفقفَنََةَراْح ا َراْح ا َََيفقفَنََة رًا َح َ ق را َح َاَحعق  َ
َرَا َََيفقفَنََة َفَدْحَصبح َََااَلَحَ  َفقفَنََة ْح ا

َفقفََ فقفَنََةَراْح ا َارح اَفقفَنََةََ نََةَفقَفنا



Bismillâhirrahmânirrahîm Elem neşrah leke sadrak. 
Yâ fülâne binti fülânete. Ve veda'nâ anke vizrak. Yâ 
fülâne binti fülânete. Ellezî ankada zahrek. Yâ fülâne 
binti fülânete. Ve rafa'nâ leke zikrak. Yâ fülâne binti 
fülânete. Feinne meal usri yüsrâ. Yâ fülâne binti 
fülânete. İnne meal usri yüsrâ. Yâ fülâne binti 
fülânete. Feizâ ferağte fensab. Yâ fülâne binti 

fülânete. Ve ilâ rabbike ferğab. Yâ fülâne binti 
fülânete. Fülân ibni fülâneh.

      Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin 
göğsünü genişletme dikmi? Ey fülaneh kızı fülaneh. 
Senden o yükünü indirmedikmi? Ey fülaneh kızı 
fülaneh. O, senin sırtını ezen bir yüktü. Ey fülaneh kızı 
fülaneh.  Senin şanını yükseltmedikmi? Ey fülaneh kızı 
fülaneh. Her zorlukla beraber mutlaka bir kolaylık vardır. 
Ey fülaneh kızı fülaneh.  Evet her zorlukla beraber bir 
kolaylık vardır. Ey fülaneh kızı fülaneh. O halde (İşini 
bitirip) boş kaldınmı (Hemen başka bir işe) sarıl. Ey 
fülaneh kızı fülaneh. Ancak rabbine sarıl. Ey fülaneh 

kızı fülaneh. Fülan oğlu fülaneh

      Pazartesi günü zaferan ve gülsuyu ile bir kağıda 
yazıp, zikir edilen sure'yide kağıdın üzerine yetmiş (70) 
defa oku. Yazıyı temiz su ile silip, suyu da matlubunun 
ismi ile yemeğe koyarsan, matlup talibi çok büyük bir 
muhabbetle sever ve ona yönelir. Allah'ü Teala'dan 
kork! Bunu  karı kocadan başka kimseye yapma! Talibin 

ismini ve annesinin isminide sonuna yazarsın.



İhdâr ve
muhabbet

Eğer bir kişinin kalbini teshîr edip emirlerine itâat etmesini ve dâimâ seni
düşünmesini istersen bununla amel et. 

Müşteri ve zöhre tâli-in derecesinde veya dördüncü veya yedinci derecede
iken (bu derecelerde güneş beşinci derecede veya dokuzuncu derecede veya
onbirinci derecede olur) 41 tane bakır tabak alıp hepsine az sonra
söyleyeceğimiz azîmeti matlub ve tâlibin isimleri ile beraber yaz. Birinci
tabağa yazma işi bitince tâlip bu tabağı alıp muhabbet niyyetine ateş üzerine
koysun. Talib geri kalan tabakları Salı günü veya Cuma günü öğle vakti bir
kuyuya veya bir akar suya atsın. Bundan evvel müşteri tâlî iken ve kamer
seretan veya sevr’de değilken öğle vaktiden altın, gümüş, bakır ve folad’dan
mamul 15 miskal ağırlığında bir levhaya diğer konuda vereceğimiz tılsımı
süleymanı yazıp üzerinde taşımalıdır. Maksat hasıl olur. 

Azimet budur

عزمت عليكم يا اصحاب السحر والوساواس ويا معشر الجن
والشياطين من جنود ابليس بحق هذه الرؤساء الجن



والشياطين يا خناطف ويا ذو بعد ويا دهنش الدناهش ويا
مسفر نطقش اعجلوا بحق ابو مرة ابليس وبحق وزهرة

سيدوك رسدراسول وبحق ربعه و زوبعه وبحق هذه الكلم طش طش
افذا افه بح بح عجلوا يا رؤساء الجن والشياطين هيجوا

هيجان الشديد المهيج المهيج قلب ولسان وعيون وشهوة
فلن بنت فلنة على فلن بن فلنة بمحبت وعشق وهوس

ووسوسة واطاعت وقبول قول فلن بن فلنة بطريق المحبة
عقد نومها بطرفة العين اعين فى الدموع والقلب بالحركة
والليل بالحتراق والجد بالضربان فلن بنت فلنة على حب

فلن بن فلنة ل قرار ول اكل ول راحة ول شرب ول قيام ول قعود لها
بالليل والنهار بحق شهوطش وشقونقاش و بلقافور والثعبان ومطرود

ومهركوش وبحق هذا الكلم العجب العجب الساعة  ل مبين
فانعه اسرع بطرفة العين وجمع البقر وبحق بمهطواش افيه

اه اه اه ااندانه اه اه بحق سليمان بن داود اهيه بطرش الفياه
هرهيه العجل وبحق ابيض واسود واصفر واحمر ومهاكال

وشيطان وسمندون وهام بن هيم وجابرون ول بليس وعليه
بنت ابليس وذو الطيار وابرجيطيفورش ولقيطيفورش وهمه



ديوان وبريان العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة
    الواحا الواحا الواحا الذر الذر الذر الحريق الحريق الحريق

Azzemtü aleyküm yâ ashâb’essihri velvesvâs veyâ ma’şeral cinni
veşşeyâtîn min cunûdu iblîs bihakki hâzihirruâsâil cinni veşşeyâtîn
yâ hanâtif veyâ zûba’d veyâ dehneş’üddenâhiş veyâ müsfer
natkaşin a’cilû bihakki ebû mürretü iblîs ve bihakki ve zöhre
seyyidûke resderâsûlin ve bihakki reb-a ve zûb-a ve bihakki hâzihil
kelâm taşin taşin efzâ efehin behin behin accilû yâ ruesâil cinni
veşşeyâtîn heyyicû heyecânişşedîd elmüheyyic elmüheyyic kalbe
ve lisâne ve uyûne ve şehvete fülân binti fülâne alâ fülân bin fülâne
bi muhabbeti ve aşkı ve hevesi ve vesveseti ve itâati ve kabûli kavli
fülân bin fülâne bi tarîkil muhabbeti akdi nevmihâ bitarfetil ayni
a’yuni fiddumûi vel kalbi bilhareketi velleyli bil ihtirâki velceddi
biddarbâni fülân binti fülâne alâ hubbi fülân bin fülâne lâ karâra ve
lâ ekle velâ râhate velâ şirbe velâ kıyâme velâ kuûde lehâ billeyli
vennehâr bihakki şehvetaşin ve şekûnekâşin ve belkâfûrin
vessa’bân ve matrûdin ve mehrekûşin ve bihakki hâzihil kelâmil
acebül aceb essâate lâ mübîne feenahû esri’ bitarfetil ayni ve
cemeal bakara ve bihakki bimehtavâşin efîhin âhin âhin âhin
endânehin âhin âhin bihakki süleymân bin dâvûd ehîhin betraşin
elfeyâhin herhîhin el-acel ve bihakki ebyaz ve esved ve asfer ve
ahmer ve mehâkâl ve şeytân ve semendûn ve hâm bin hîm ve
câbirûn velâ belîs ve aleyhi binti iblîs ve zu’ttıyâr ve
ebrecyetayfûreşin ve lekyetayfûreşin vehmehin dîvânin ve
büryânin elacel el-acel el-acel essâate essâate essâate elvâhan
elvâhan elvâhan ezzerrü ezzerrü ezzerrü elharîk elharîk elharîk    



İki helal arasında muhabbet ve aralarını sulh

Eğer birbirine helal olan kadın ve kocasının arasında muhabbet hasıl etmek
istersen ve aralarını sulh etmek istersen iyi bir saatte utârid merîh’e yakın
olduğu vakitte gül suyu ve zağferan ile bu tılsımı yazıp suyunu matlublara
içir ve odalarının dört köşesine sudan birazını saç. Biiznillah araları sulh
olur, birbirlerine muhabbet ederler. Tılsım budur

Muhabbet 

İki kişi arasında şiddetli muhabbet olması için bu iki tılsımdan birini bakır
levha’ya diğerini ham gümüş levha üzerine nakşet. Gümüş levha’yı keskin
sirke içine bakır levha’yı da ateşe at. Levha ateşte yanmaya başlayınca
matlubun kalbide senin muhabbetinle yanar. Gümüş levha’ya kendi ismini
ve anne ismi bakır levhaya’da matlubun ismi ile anne ismini yazmalısın.
Tılsm budur



Muhabbet ve aşık etme

Bu tılsımlardan her birini bir incir üzerine yazıp tek tek matluba yedirsen
maksat hasıl olur. Yazılacak budur



Matlub getirme

Bu tılsımı eski bir bez parçasına veya matlubun vucuduna değmiş olan bir
elbise parçasına yazıp fitil gibi yapıp kandilde matlubun ismi ile yaksalar
matlub çıkar gelir. Tılsımın altına matlubun isminide yazmalısın. Tılsım
budur.

Muhabbet ve aşk

Eğer insanlar arasında muhabbetli olmak istersen ve insanların seni
sevmesini istersen bu murabbaı müşteri nahıslıktan uzak olduğu saatte yani
şerefli bir saatinde altın bir levha üzerine nakşedip daima üzerinde taşı.
Maksadın hasıl olur. Murabba’ budur.



Muhabbet, evlenmek

Eğer bir kızın talibi çıkmasa evlenemese, bu tılsımı bir levha üzerine bütün 
mahlukat adıyla nakşet. Sonra ahzap suresini yazıp su ile yazıyı bozup o su ile bu 
levhayı hergün yıka. Kalan sudan birazı ilede her hafta bir defa kız yüzünü yıkasın. 
Biiznillah 7 haftaya kadar kız evlenir. Tılsım budur



Muhabbet ve aşk

Bu tılsımı gül suyu ile yazıp su ile bozup matluba içirsen matlup ile
aranda çok muhabbet hasıl olur. Tılsım budur

Matlubun seni takip etmesi 

Bu tılsımı sağ avucuna yazıp matluba dokun, matlup seni takip eder. (allahu 

alem) tılsım budur 



Matlubun seni takip etmesi 

Bu tılsımı sol elinin ayasına yazıp matlubun sırtına dokunsan 

matlubun aklı gider ve sen nereye gitsen oda seni takip eder. 

tılsım budur 

Muhabbeti  şedid 
Cuma günü ezan vaktinde veya Cumartesi günü güneş doğmadan 

evvel yazıp suyunu matluba içirseler matlubun aklı gider deli gibi 

olup sana gelir. Tılsım budur 



MUHABBET VE TEHYİC 
    Matlubun olan kişiyi muhabbetle heyecanlandırmak istersen, şu vefki 
şerifi bir kağıt üzerine yaz. Yazdıktan sonra aşağıda gelecek olan azimeti 
vefkin üzerine 7 defa okuduktan sonra vefkteki He harfini çıkarıp 
matlubuna yedirirsen, matlubun seni çok şiddetli bir muhabbetle sever. 
    Yazılacak vefk budur: 



    Vefkin üzerine 7 defa okunacak azimet budur: 
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Aksemtü aleyküm bi ızzetil melikil mâliki fî mülkihil azîzi fî ızzi 
ızzetihil cebbâru fî ceberûtihibi men halakas semâe ve rafeahâ bi 
ğayri amedin ve basetel arda alel mâi fe cemede ve ersâ elcibâle ve 
seyyeral bihâri ve mutlıuş şemse ve munîrul kamera ve münezzilül ğaysi 
ve mucril enhâri ve mûlicül leyli fin nehâri ve mülicün nehâra fil leyli 
ve muhricil hayye minel meyyiti ve muhricil meyyiti minel hayyı ecîbû 
yâ huddâme hâzihil hurûfi ve enzilul mehabbeted dâimeti fî 
kalbe kezâ ilâ mehabbete kezâ. 



MUHABBET VE TEHYİC    

 Muhabbet için aşağıdaki Azimeti 21 defa okursun. Okurkende lübani zeker 
ve ham amber buhurlarını yakarsın. Matlubun seni gördüğü zaman 
heyecanlanır ve sana çok şiddetli bir muhabbet duyar. 
    Yirmibir (21) defa okunacak Azimet budur: 

  

  
   O�!��5��� ,�N H�4�1&*"�� �Y!2-	���� ��5p�� �F2d�&-�. 	_���'���
 H!	?�1!�[������

  
� 	�!	E	$�� O��*e�� �_��� 

  
 �)��(���$� �r&�-�� �

����
  
	!-	������ �)����&1f���� ����

  
  
  
 �@1&�-�Dp'����� �@�1��!�-	(��� 	Y
 ��	�	W�G��� �!	�&�$� �@1&���������� �@1��4�1E���� �@1&�����p����� �@1&���!�5�����
 Q4����� ��5�p��J��B ,1��G �c6 �@1������� �c6 �I�-� �!2����G�

B 
  
�mG��!��� �m���� �y������B�� �LD�[�B�� �4��51E����B�� �L�&*-���� 

@�.�1'�� L���(���  
Aksemtü aleyküm eyyühel mülûket tayyârûne fil hevâ vel 
ğavvâsûne tahtes serâ ve cünûdü iblîse ecmeîne vel cinni veş
şeyâtîni vel mülûkül ulviyyeti ves süfliyyeti vel hevâiyyeti vet 
türâbiyyeti ven nâriyyeti vel mâiyyeti ecîbû vahdurû ahrikû kalbe 
kezâ bi mehabbeti kezâ hattâ lâ yekırrü lehâ karârun lâ bil leyli ve lâ 
bin nehâri ve lâ tağfel ve lâ tertâhı ebeden elvâhan elacele essâate. 

MUHABBET VE TEHYİC

Herhangi bir arabi ayın ilk Cuma günü Zühre saatinde şu şekli ve şeklin
etrafınada aşağıda gelecek olan Azimeti yaz. Bu yazdığın kağıdı mastaki, cavi,
ud ve lübani zeker ile buhurlayıp matlubunun saçı ile havaya as. Matlubun
sana karşı heyecanlanır ve çok büyük bir muhabbet duyar.

    Kağıt üzerine yazılacak 
şekil budur: 

  
    Şeklin etrafına yazılacak 
Azimet budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kâler kebû fîhâ bismillâhi 
mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le ğafûrur rahîm. Ve hiye tercî 
bihim fî mevci kel cibâl. Kezâlike yercî akli kezâ ilâ kezâ 
yekâdül berku yahtefü ebsârahüm küllemâ edâe lehüm meşev fîhi 
ve izâ elzeme aleyhim kâmû . kezâlike yekûmü kezâ ve râe kezâ. 
Vetteffetis sâku bis sâk. İlâ rabbike yevme izinil mesâk. Kezâlike 
yüsâku kezâ ilâ kezâ. Aksemtü aleyküm yâ ma'şeral ervâhıl 
mahlûkâti min nâris semûmi a'zimü aleyküm billezî ittehaze 
ibrâhîme halîlen ve kelleme mûsâ teklîmen en tüheyyicû ve 
teclibû kezâ ilâ kezâ iclibûhâ mea hebûbir rîhı elvâhan elacele 
essâah. : 



Matlup getirme ve muhabbet

Eğer bir kimseyi uzaktan muhabbetle kendine getirmek istersen bu tılsımı 
kullanılmamış bir at nalına matlubun ismi anne ismi ve senin ismin ve anne 
isminle nakşet. Nakşederken kamer tabiatı ateş olan bir burçta olmalıdır. 
Sonra tılsımın yarısını hayvani yağ ile yağlayıp diğer yarısını bal’a batırıp 
ateşe at. Bu ameli arabi ayın ilk Çarşamba günü yapmalısın. Çok tesirli bir 
ameldir. Tılsım budur

Veya şartlar ile bu tılsım yuvarlak veya dikdörtgen bir levhaya nakşedilse sonra 
ateşe bırakılsa yine maksad hasıl olur, en alta matlubun ismi anne ismi ve senin 
isminle anne ismini yaz. Çok tesirli bir tılsımdır. Tılsım budur





Matlup getirme

Bu tılsımı deliksiz bir nal’a nakşedip altınada talip ve matlubun isimleri ve 
anne isimlerini nakşedip ateşe göm ve bunu 59 defa oku. Matlup celp olur 
muhabbetle sana gelir. Tılsım budur

59 defa okuyacak budur

Bihakki inkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm cemîun ledeynâ 
muhdarûn essâate essâate essâate



Celp ve muhabbet

Eğer bir kimseyi muhabbetle kendine celbetmek ve kendine musahhar etmek 
istersen, bu iki tılsımı iki bakır levhaya zöhre utarid’e muttasıl olduğu şems 
saatinde nakşet. Talip ve matlubun isimleri ve anne isimlerinide nakşet. 
Sonra 7 renkli bir ibrişim ile bu levhaları bir odada as. Levhaların üzerine 
yasini mağribi’yi okuyup sonundada bunu (Ataftü kalbe ve lisâne ve rûha 
akle fülâne binti fülâne alâ 

muhabbeti ve aşkı fülan bin fülan bihakki sûreti yâsîn’ül mubâreketi ve kâf 
hâ yâ ayn sâd) oku. Sonrasında Belkıs azîmetini okursun (azimeti okurken 
gerekli yerlerde talip ve matlubun isimlerinide zikredersin) okuma işi 
bitince erkek suretli tılsımı ateşe bırak kadın suretli olan tılsımıda bir 
kuyuya veya bir su kanalına bırak. Maksat hasıl olur, matlup celp olunur. 
Bu amel tecrübe olunmuştur. Maksat hasıl olduktan sonra tılsımı ateşten 
çıkarmalısın. 

Erkek suretindeki tılsım budur





kadın suretindeki tılsım budur



Celbi süleymanî

Eğer bir kimseyi kendine muhabbetle celbetmek getirmek istersen ve 
senden bir an bile ayrılmaya takatinin olmamasını dilersen bu tılsımı iyi 
bir saatte 4 tane levha’ya yani birini altın birini gümüş birini bakır 
birinide pirinç levhaya nakşet. Altın levhayı derin kuyuya at. Gümüş olanı 
rüzgara as. Pirinç levhayı toprağa göm. Altın levhayıda ateşe at. Matlup 
kısa sürede celp olur. Eğer bu tılsımı sadece 4 tane bakır levhaya nakşedip 
gün doğarken ateşe atsan maksadın yine hasıl olur. Eğer 4 tane kağıda 
yazıp  birini ateşe atsan birini suya bıraksan ve birini toprağa gömsen ve 
birini rüzgara assan maksadın yine hasıl olur. Eğer 4 tane su değmemiş kil 
üzerine yazıp ateşe atsan maksat yine hasıl olur. Eğer bir geyik derisine 
yazıp üzerinde taşısan mahlukatın dili bağlanır ve hacetini yerine 
getirirler. Eğer altın levhaya yazıp üzerinde taşısan maksat yine hasıl olur. 
Tılsımın arkasına matlup ve talibin isimleri ile anne isimleri nakşedilir. 
Tılsım budur





Evlenmek

Eğer bir kimseyle evlenmek istersen, bu tılsımı 7 tane levhaya matlubun ismi ve 
talibin ismi ile iyi bir saatte nakşet. Çarşamba günü başlayıp hergün bir levhayı 
ateşe göm. Ateşe atarkende bunu söyle (harraktu kalbe ve şehvete 1 lizzevâci min 
2) . eğer bir erkeği celbetmek istersen bu tılsımı 3 tane yarısı altın yarısı bakır 
levhaya nakşet. Sonra levhaları alıp içinde sirke karabiber ve gül suyu olan bir küp 
içine 3 gün bırak. Sonra çıkarıp ateşe at. Matlup muhabbetle sana celp olur. Eğer 
yine bir kimse evlenmek ve diğerlerinin buna karşı çıkmamasını istersen, bir kağıda
yazıp 7 tane karabiberle ateşe at. Eğer bütün mahlukatın dilini bağlamak istersen 
altın levhaya nakşedip üzerinde taşı. Eğer bütün insanlarla dost olmak ve seni 
sevmelerini istersen altın gümüş bakır ve pirinç levhalarına nakşedip üzerinde 
taşırsın. Tılsım budur





Teshir

Eğer erkeği kendine musahhar ve itaat kılmak istersen, erkeğin kalbini kendine 
bağlamak istersen öyle ki! Her emrine itaat eder. Bu tılsımı 1 tane altın levhaya ve 
7 tanede bakır levhaya iyi bir saatte nakşet. Levhaların arkasına matlubun ismi ve 
anne isimlerinide nakşet. Altın levhayı daima üzerinde taşı. Bakır levhalarıda 7 tane
derin kuyuya at. Sonra 4 gece her gece geride geçen Sekkaki fitilini yazıp ateşe at. 
Hemde geride geçen nal’a nakşedilen süleymani tılsımınıda bir nal’a nakşedip ateşe
at. Maksadın fazlasıyla hasıl olur. Tılsım budur



Celp

Bu tılsımı iyi bir saatte bakır levhaya veya demir levhaya matlubun ismi ile beraber
nakşedip ateşe gömsen matlup serian celp olur. Tılsım budur



KARI KOCA ARASINDA MUHABBET 
    Karı koca arasında muhabbet için: Aşağıdaki Tılsımı 
ve Ayeti, karı koca ile annelerinin isimlerini bir kağıt 
üzerine yaz. Bu kağıdı karı kocanın baş koydukları 
yastığın içine koyarsan, aralarında büyük bir muhabbet 
doğar ve birbirlerini çok severler. 
    Yazılacak tılsım ve Ayet budur: 
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Tılsım. Feseyekfîkehümüllâhü ve hüves semîul alîm. 

KARI KOCA ARASINI SULH 
    Karı koca arasını islah etmek istersen: Sure-i 
Amme’yi temiz ve yeni bir tabağa yazıp, yazıyı menba 
veya pınar suyu ile sil. Bu su yenilecek veya içilecek 
birşeye karıştırılıp, eşlere yedirilir veya içirilir. Daha 
sonra aşağıdaki Ayetleri yedi (7) defa bir kağıt üzerine 
yazıp, yazılanda evin kapısının üzerine konulursa, eşler 
arasındaki dargınlık muhabbete döner ve birbirlerini 
Allah Teala hazretlerinin izniyle çok severler. 
    Yedi defa yazılacak olan Ayet ler budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Kâle mûsâ mâ ci’tüm 
bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallahe la 
yüslihu amelel müfsidin. Ve yühıkkullâhül hakka bi 
kelimâtihi ve lev kerehil mücrimûn 

ERKEĞİN KADININI SEVMESİ İÇİN 
    Erkeğin kadınını sevmesi için: Aşağıdaki tılsımı bir 
kağıt üzerine yaz. Kadın bu yazılı kağıdı yakar ve 
bunun külüyle gözüne sürme çekip erkeğini karşılarsa, 
erkek kadınını şiddetli bir şekilde sever. 
    Yazılacak tılsım budur:  

MUHABBET İÇİN 
    Bu amele başlarken bedenin, elbisen ve mekanın 
temiz olsun. Bu mevzu icabette seridir. Bu amelin 
ruhanisi büyük Meliklerden bir Melik tir. 
    Perşembe günü siyah bir Tavuk yumurtası üzerine 
aşağıdaki hatemi yazıp, yumurtayı Lüban ve Cavi ile 
buhurladıktan sonra, ateşli küle göm. Matlubun seni çok 
şiddetli bir şekilde sever. 



    Yumurta üzerine yazılacak hatem ve dua budur: 
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Tevekkelû Yâ huddâme hâzihil esmâ-i Sehsah iki iki 
iki ayın kezâ ve kezâ. 

MUHABBET İÇİN 
    Yedi tane Zeytin yaprağı üzerine aşağıdaki tılsımı 
yazıp, her yaprağın üzerine yedi (7) defa Vettini 
vezzeytini Suresini oku. Yaprakları Lüban ve Meyatü
saile ile buhurladıktan sonra, tek tek kandilde yakıp en 
sonunda şöyle dersin: 
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Şüulete kalbe ve fevâdü fülânete binti fülânete bi 
mehabbeti fülân ibni fülânete. 
    Her yaprak üzerine yazılacak tılsım budur: 

CELB ETMEK İÇİN 
    Dokuz adet beyaz fitil üzerine aşağıdaki duayı yaz. 
Yazdıktan sonra fitilleri tek tek ateşe atıp yak. Matlubun 
ateşlenir, yerinde duramaz ve en kısa zamanda Allah 
Teala nın izniyle senin yanına gelir. 

    Bez üzerine yazılacak olan budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Tisatü rahtın yüfsidûne 
fil ardı ve lâ yuslihûn. Raeytü hüveyli musdeın 
sebeytin kavâdin müdârahü semâni temimin 
sübhânehü levâmüri nûmer. 

MUHABBET İÇİN 
    Aşağıdaki tılsım ve duayı üç ayrı kağıt üzerine 
yazdıktan sonra her kağıdın içine bir diş sarımsak koy. 
Daha sonra kağıtları katlayıp, her birini bir kemik içine 



  
    

  

 

koy. Her gece kemiklerin bir tanesini ateşe at. Matlubun 
ateşlenir ve yerinde duramaz. 
    Yazılacak olan tılsım ve dua budur: 
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Tılsımlar ve Tevekkelû Yâ huddâme hâzihil esmâ-i bi 
celbi kalbe fülânete binti fülânete ilâ fülân ibni 
fülânete mehabbete ve meveddete ve ışki vesvâsi 
kalbe fülânete binti fülânete. 

MUHABBET İÇİN 
    Aşağıda gelecek olan tılsımı matlubunun ismi ile 
birlikte siyah Tavuk kanıyla bir kağıt üzerine yaz. 
Yazdıktan sonra matlubun olan kişinin kapısı eşiğine 
göm. Allah Teala hazretlerinin izniyle matlubun seni çok 
sever ve sana büyük bir aşkla muhabbet duyar. 
    Yine bu tılsımı bir çömlek parçası üzerine yazıp, 
matlubunun kapısı eşiğine gömersen, o gece matlubun 
olan kişinin evi taşlanır. 



Yazılacak olan tılsım budur: 

KADININ ERKEĞİNİ SEVMESİ İÇİN 
    Kadının erkeğini sevmesi için; Şu tılsımı bir bıçak 
üzerine aşağıdaki tılsım ile talibin ismini yaz. Bu bıçakla 
bir eti kes. Eti pişirdikten sonra, kadın bu eti yerse, 
erkeğini şiddetli bir şekilde sever ve ram olup, her 
istediğini yerine getirir. 
    Bıçak üzerine yazılacak tılsım budur: 
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Tılsımlar ve beyne sallallâhü alâ men lâ nebiyye ba'deh. 

EL İLE MUHABBET 
    Aşağıdaki hatemi, sağ avucunun içine Salı günü 2. 
saat olan Şems saatinde yaz. Yazdıktan sonra biber ve 
kizbere ile elini buhurla. İstediğin kişinin yüzüne doğru 



elini aç ve o kişi yanından ayrılıncaya kadar İnşirah sure 
sini oku. Matlubun olan kimse sana büyük bir 
muhabbetle bağlanır, sana ram olur ve her istediğini 
severek yerine getirir. 
      Ey Talip! Sen bunu iyi anla. İrşad olursun. Allah 
Teala seni ve beni iyi amellerde muvaffak etsin. 
    Avuç içine yazılacak Hatemin şekli budur: 

KARI KOCA ARASINI İSLAH 
    Birbirini sevmeyen ve birbirine buğuz eden eşleri 
barıştırmak için; Cuma günü güneş doğmadan önce, 
veya gündüz aşağıdaki duayı bir kağıt üzerine yazıp, 
Tayyib ve Ud ile buhurla. Sonra yazılıyı dürüp, beraber 
baş koydukları yastığın ortasına koy. Allah c.c. ın izniyle 



aralarındaki buğuz muhabbete dönüşür ve birbirlerini 
severler. Bu duadaki isimler Adem ve Musa a.s.nındır. 
    Yazılacak olan dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Tasûmun Tasûmun 
Aysûmun Aysûmun Ulûmün Ulûmün Kelûmün 
Kelûmün Hayûmün Hayûmün Kayûmün Kayûmün 
Deyûmün Deyûmün Sübhâne men bi zikrihi 
tatmeinnel kulûbü itmeinne yâ kalbe fülân ibni 
fülânete kemâ eslahte beyne seyyidinâ 
Muhammedin sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme 
vensârihî Allâhümme yâ men edhale mehabbete 
Yûsufe fi kalbi Zelihâ ve yâ men edhale Mûsâ fî 
kalbe Âsiyyeh binti Mezâham edhale mehabbete 
fülân ibni fülânete fî kalbe fülânete binti fülânete 
Allâhümme yâ men edhale mehabbete seyyidinâ 
Muhammed in sallallâhü aleyhi ve selleme fî kalbe 
Hadîceh binti Huveyleh fî kalbi Âişe binti Ebi bekrin 
edhale mehabbete fülân ibni fülânete fî kalbe 
fülânete binti fülânete Kemâ edhaltel leyle fin 
nehâra fil leyli vez zikra fil ünsâ. Lev enfakte mâ fil 
ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ 



kinnallâhe ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm. 
Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. 

KARI KOCA ARASINI SULH ETMEK 
    Birbirinden nefret eden karı kocanın arasını islah 
etmek için: Kadın ve erkeğin elbiselerinden birer tane ip 
çekersin. Bu iki ipi birbirine sar. İpin üzerinede yedi (7) 
defa düğüm atarsın. Ama her düğümü atarken, 
aşağıdaki duayı yedi defa okursun. Okuduktan sonra 
sevilmesi istenilen eş o ipi üzerinde taşırsa, Allah Teala 
hazretlerinin izniyle aralarındaki nefret muhabbete 
dönüp eşini sever. 
    Her düğüme yedi defa okunacak dua budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Va’tesimû bi hablillâhi 
cemîan ve lâ teferrakû vezkürû ni’metallâhi aleyküm 
iz küntüm a’dâen feellefe beyne kulûbiküm. Ve lâ 
kinnallâhe ellefe beynehüm. Allâhümme ellefe 
beyne fülânete binti fülânete ve beyne fülân ibni 
fülânete kemâ ellefte beyne Cibrîl ve Mîkâil 
aleyhimesselâm. Ve beyne Hadîcetül kübrâ ve 
Muhammed in sallallâhü aleyhi ve selleme ve beyne 
Fatımatüz zehrâ' ve Aliyyil mürtedâ radiyallâhü 
anhümâ fekezâlike Allâhümme ellef beyne fülân ibni 
fülânete ve fülânete binti fülânete. Meselen 
kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin aslühâ 
sâbitün ve feruhâ fis semâ-i tü’tî ükülehâ külle hînin 
bi izni rabbihâ ve yadribüllâhül emsâle lin nâsi 
leallehüm yetezekkerûn. 

YAKARAK HEYECANLANDIRMAK 
    Bu mevzu icabette çok seridir. Sen  bu ameli yapmak 



istersen: Yedi adet kağıt üzerine aşağıdaki Azimeti  
yazdıktan sonra Sümbül ve Cavi ile buhurla. Kağıtları 
yakmaya Salı günü güneş doğmadan veya doğduktan 
sonra başlarsın. Ama kağıdı ateşe atmadan önce 
aşağıdaki Azimeti üzerine yedi (7) defa okur ve ateşe 
atarsın. Yedi gün tamamlandığı zaman matlubun seri 
bir şekilde yanına gelir. 
    Yedi ayrı kağıt üzerine yazılacak Azimet budur: 
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Elfâsiku Elfâsiku vel celbis sâriku vet tehyicül 
hâriku ecib Yâ Abdün nârü ente ve huddâmeke ve 



a’vânekel kavan nârü fî kalbe fülânete binti fülânete 
bi mehabbeti fülân ibni fülânete hâzihi cehenneme 
süirrat züfirat fî kalbe fülânete binti fülânete bi 
mehabbeti fülân ibni fülânete ecibû yâ huddâme 
Abdün nârü yeclib ve ahriku fülânete binti fülânete 
ilâ mehabbeti fülân ibni fülânete bi hakki hâzihil 
esmâ-i aleyküm ve tılsımlar. 

    Her kağıt üzerine yedi defa okunacak Azimet budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Aksemtü aleyküm yâ 
meâşirel cinni veş şeyâtîni vel ebâlisete vel usâte 
vel mütemerridîne vel kâmîne vel kâidîne vet 
tayyârîne ve cünûde iblîse ecmeîne sehhera hârute 
ve mârute ye’cûce ve me’cûce ve mâ hebbe ve mâ 
debbe ve mâ haraca ve mâ derace ve mâ tahte 
felekiş şemsi vel kamera en tüheyyicû ve tahrikû 
kalbe fülânete binti fülânete bi mehabbeti fülân ibni 
fülânete ecib yâ abdünnâre ente ve huddâmeke ve 
a’vâneke etlikun nâra fî kalbi fülânete binti fülânete 
ahrikû lâ yetfîhâ ve lâ tübridühâ illâ yütfetin min 



kalbe fülân ibni fülânete eclibû aklihâ ve ahrikû 
kalbehâ fülânete binti fülânete bi mehabbeti fülân 
ibni fülânete bi hakki hâzihil esmâ-i aleyküm enûhın 
enûhın enûşin enûşin heyûşin heyûşin  ecib yâ 
abdünnâr ente ve huddâmeke ve a’vâneke 
tevekkelû bi celbi ve tehyicü ve ahrikû kalbe 
fülânete binti fülânete bi mehabbeti fülân ibni 
fülânete Kebuhâ huzûhü feğullûhü Sümmel cehîmü 
sallûhü. Sümme fi silsiletin zeruhâ Ve kebûhâ ilel 
ardı ve ahrikû kalbehâ fülânete binti fülânete bi 
mehabbeti fülân ibni fülânete ve ahrikû kalbehâ 
kîdü ven nâra fî kübdihâ ve harâreti fî fercihâ hattâ 
lâ testahtî min ümmihâ ve lâ min ebîhâ ve lâ min 
ehadin ehlihâ fein kânet râkidetün alâ ferâşihâ 
fercüû lehâ hâşe ve in kâne lâ bisetün yerciu lehâ 
katûşin halakalû kalbehâ vel bisû aklihâ ve vesvesû 
sadrihâ ve etlakun nâra fî kebduhâ ve harâreti fî 
fercihâ hattâ lâ te’kül ve la teşribü ve lâ takudü ve lâ 
terkadü ve lâ tehciü ve lâ tenâmü hattâ te’tî ilâ ındî 
fülân ibni fülânete elvâhan elacele essâate. Yâ 
meâşirel cinni veş şeyâtîni vel ebâlîse. 
Bismillâhirrahmânirrahîm. Mâ kata’tüm min lînetin 
ev teraktümûhâ kâimeten alâ usûlihâ febi iznillâhi 
ve liyuhziyel fâsikîn. 
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CÜNNETÜL ESMÂ NIN ŞERHİ VE HAVASSI 

      Hüccetül İslam İmam Ğazali (r.a.) hazretleri şöyle anlatıyor. 
A'bitlerin, kutup ve evtatların gömülü bulunduğu Bağdat'ta 
medrese-i nizamiyede oturuyordum. Elimden geldiği kadar 
taliplere ilim öğretiyor, bazı zamanlarda ise vaaz veriyordum. 
Birgün tek başıma otururken kapı çalındı, açtım. Bir şahıs girdi ve 
selam verip: Ben Emirel mü'minin Halife hazretleri tarafından 
geliyorum. Halife sizi hemen görmek istiyor dedi. Ben: Bir saat 
sonra gitsek olmazmı? dediğimde: Asla! Halife hazretleri hemen 
gelmenizi rica ediyor, dedi. Peki, gidelim. Bismillah! diye yerimden 
kalkıp merkebe bindim. 
      Saraya vardığımızda gördümki beni bekliyorlar. Hususi bir oda 
ya aldılar, Halife içeri girdi ve izzetle selam verdi. Mukabelesinde 
ayağa kalktım. Halife bana dediki: Ya İmam, sizi acele çağırmak 
tan maksadım; Sarayın hazinesinde ceddim Harun-u Reşid ten 
kalma deri üzerine yazılmış birkaç evrak buldum. Bunlar, Hazreti 
Emirel mü'minin İmamı Ali (k.r.v.) tarafından yazılmış, okuması 
gayet güç olup, bu okunamadı ve ne yazılı olduğu bilinemedi. 
Henüz ben çocukken benden evvelki Halife, her sene başında 
bunu tazim (hürmet) ve tekrim (saygı gösterme) ile başına koyarak 
açar, güzel kokulu buhurların dumanına tutarak dualar edip, 
yüzüne ve gözüne sürerdi. Sonra tekrar sandığına koyardı. 
Savaşlarda onu beraberinde götürür ve daima savaşı kazanırdı. 
Bende aynı adeti takip ediyorum. Fakat evrakta neler yazılı 
olduğunu merak ediyorum. Ya İmam! Bu asırda senden üstün bir 
Din alimi yoktur. Lütuf ve ihsan edip, benim bu müşkilimi hallet. 
Dedimki: Ya Sultan! Hüda-i müteal seni dünyada enva-i fadıl ve 
ihsan ile sevindirip, ahirettede makamın yüce olsunki, sen 
ülemaya hürmet ediyorsun. İnşâallâhür rahmân bu dileğini yerine 
getireceğim. 
      Halife bir gence emir verdi, hazineyi açtılar ve enva-i türlü 
mücevherlerle işlenmiş bir sandık getirdiler. Sandık açıldı ve 
içinden çelik bir sandık daha çıktı. Üzerindeki bir zincirde anahtarı 
asılı idi. O çelik sandıkta açıldı ve içinde ipeklere sarılmış birkaç 
evrak çıktı. Halife o evrakları alıp, yüzüne ve gözüne sürdükten 



sonra bana uzattı. Bende hürmet ve saygıyla evrakları alıp açtım. 
Gördümki anlatıldığı gibi Hazreti Ali (k.r.v.) nin mübarek eliyle Kufi 
olarak yazılmış. Biraz tetkik edip okumaya başladım. Önce 
Besmele-i şerif ile Allah Teala ya hamdü senalar ediyor ve sonra 
şu beyitleri söylüyordu: 
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                           Men lem yekun akvâlüna terdeuh 
                               Fezâke an sudûdinâ tedfeuh. 
                         (Her kim bizim sözümüzü red ederse 
                              Bizde gönülden onu red ederiz). 
      Bu beytin ardından iki Kaside yazılmış. Bunlarda dünya ve 
ahiret hususunda öğütler ve bazı esmalar var. Rumuz ile İsmi 
a'zamı ehline anlatmaya çalışmış, ehli olmayandanda gizlemiş. 
Bunların yanında yine Kufi hattı ile bu iki Kasideyi yazmaktan 
maksadının ne olduğunu ve ne şekilde kaleme aldığını bildirmiş. 
Bunlarda diyorki: Kufe ve Basra'da büyük bir taun hastalığı çıktı. 
Birçok kimseler öldü. Hatta bazı yerlerde o kadar çok zayiat olduki, 
ölüler gömülemedi, yırtıcı kuşlar leşleri yemeye başladılar. (Ömer-
ül Faruk r.a. un halifeliği zamanında, Kufe ve Basra da bir taun 
vakasının olduğunu tarihlerde okumuştum. Acaba o zamandaki 
vakamıydı? Yoksa daha sonramı olmuştu? Her ne ise). 
      Bu hastalığın ortalığı kapladığı bir sırada Kufe şehri eşrafından 
Abdullah ibni Ebul Münzer (r.a.) kalkıp yanıma geldi. Bana İslam 
ların çektiği azab ve belalardan bahsederek bundan ne şekilde 
kurtulabileceklerini sordu. Bende dedimki: Ya Ebal Münzer! Bu 
haller vâki olduğunda Hazreti Peygamber s.a.v. in okumuş olduğu 
nice dualar vardır. Onları okuyup, Cenabı Hak'tan bu hastalığın 
def olmasını niçin istemiyorsunuz.? Ebul Münzer dediki: Vallahi Ya 
İmam! Beş vakit namaz ardından elimizden geldiği kadar bildiğimiz 
duaları okuyor ve yalvarıyoruz. Fakat bir netice elde edemiyoruz. 
Hazreti Ali (k.r.v.) buyurduki: 

'��� ��� �2���?�J��+�7��� �5�-���� �',���� ��� �',�� �2-�F'��� �G� �F
Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. 



(Biz, Allah' a yönelmişizdir ve mutlaka ona dönüp varacağız). 
      Acaba bu sizin duanız makbül olmadığından veya niyetinizin 
halis olmadığındanmıdır? Yahutta dualarınızda istihza (alay) mı 
var? Haşa Sultanım dua ile istihza etmiyoruz. Fakat buyurduğunuz 
gibi niyetimiz halis değildir. Lütfedin, yüce Peygamberimizden 
öğrendiğiniz o İsmi a'zamı bize öğretinizde, yazalım ve başımızda 
götürelim.  
      Ya Ebal Münzer! Bu dediğini açıkça söylemek İsmi a'zamı ifşa 
(Duyurmak) etmek olmaz. Fakat sana birkaç şey söyleyeceğim. 
Bu sizleri bela ve taundan kurtarmaklığa vesile olur. Bir kimse 
bizim sözümüzü cahilliğinden kabul etmezse, Allah c.c. ın şu Ayeti: 

   ��� ��"�K�$�� �2�@��"�I�0 �����I�0 ���L�� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2���?
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kad mekerû mekerahum ve 
indallâhi mekruhum ve in kâne mekruhum li tezûle minhul 
cibâl.  
(Gerçekten onlar hile ve tuzaklarını kurdular. Onların hileleri 
dağları yerinden oynatacak olsada, Allah katında onlara cezalar 
vardır). 
      Bu sebeple o küfreden inkarcının başına zeval gelsin. Enam 
suresinin 122. Ayeti Kerimesi olan: 

�?�h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G�0���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2��  
Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâh. 
Bu Ayeti Kerimenin 19 harf olduğunu bu harflerin cehennem 
zebanilerinin alınlarında yazılı bulunduğunu söyleyip, onların bu 
harfler dolayısıyla Cehennem ateşine takat getirdiğini ve altı (6) 
esmaki, harflerinin toplamı ondokuz (19) dur. Esmanın kılıçtan 
keskin olup, taun ateşini def ettiğini bildirmiş. Hazreti Ali k.r.v. Ebul 
Münzere şunuda tavsiye ediyor. Bu gösterdiğim usül bütün manevi 
hastalıklara ve sıkıntılara devadır. Bu Cünnetul Esma'yı yazacağın 
zaman tenha bir yerde yaz ve yazdığını kimseye gösterme! 
Kalbindede iyi niyet olsun. Temiz ve abdestli olarak güzel kokular 
sürünmelisin. Birisine yazıpta verirken söyleki açıp bakmasın. 
Çünkü daha iyi tesir eder. Temiz yüzlü, hayırlı ve salih kimselere 



bunu öğretmelisin. Ben bu evrakları bilen ve taşıyana, Allah c.c. ın 
izni keremiyle icazet verdim diyor. 
      İmam Ğazali r.a. hazretleri buyuruyorki: Ben bu yazıları 
okuyup, Halifeye şerh ettikten sonra çok memnun oldu ve bana bu 
söylediklerimi aynen yazarak vermemi rica etti. Bende kabul ettim. 
Halife bana üç gün müddet verdi. O evrakları alıp haneme geldim. 
Huzuru kalp ile mütala edip, bir nüshasını halifeye, bir nüshasınıda 
kendime yazdım ve Halife hazretlerine bildirdim. Bana izin verip, 
enva-i ihsan ve ikramlarda bulundu. 
      Ben bu Esmalar sayesinde birçok ilahi lütfa eriştim. Tavrım ve 
şeklim bile düzelmiş. Birgün birisi bana dediki: Ya İmam! Sizi 
daima zayıf ve hastalıklı olarak görüyorduk. Fakat bu günlerde 
sizde başka bir hal görmekteyiz. Yüzünüz nurlar içinde ve 
vücudunuz sihhatli. Acaba bu ani değişikliğin sebebi nedir? Bunu 
bize anlatmak lütfunda bulununda bizde sayenizde düzelelim. 
Bende o şahsın sorusunu münasip bir şekilde cevaplandırdım. Bu 
sırrı ehli olmayandan gizlemesini tenbih ettim. Kendim bazı 
hususlarda bu isimlerle meşgul oluyordum. 
      Bir yere misafir olarak gitmiştim. Dönüşümde yolda eşkiyaların 
saldırısına uğradık. Yüz (100) atlı kadar vardılar. Dolu dizgin 
kervanımıza saldırıya geçmişlerdi. Yanımdaki kervan halkı korkup, 
mallarından ve canlarından ümitlerini kesmişler, kollarını bağlayıp 
titreşiyorlardı. Ben fakir, Hazreti Ali (k.r.v.) nin buyurduğu şekilde 
on (10) defaTekbir getirip, Esma-i a'zam'ı onların tarafına 19 defa 
okudum. Birden Atlar ürktüler ve oldukları yerde durdular. Bir adım 
bile atamıyorlardı. Eşkiyalardan birisi bizim tarafa seslendi: Ey 
kafile halkı! Kabe-i muazzama hakkı için olsun haber verin bize…. 
Sizin aranızda sihir yapan var mı? Yoksa ismi A'zamı bilen mi 
mevcut? Çünkü bizi bir anda kudretsiz kıldınız. Atlarımız 
yürüyemiyor. Sizi yağma etmekten bizleri aciz kıldı. İçimizden birisi 
seslendi: Aramızda sihir yapan yoktur. Fakat ismi a'zamı bilen 
kimse mevcuttur!.. Evet, dediğiniz doğrudur. Bu sihir olamaz, ama 
ismi a'zamla olabilir. Çünkü sihir bu kadar korku veremez. Varın 
yolunuza gidin! Biz, Sübhan olan Allah Teala hazretlerine şükürler 
edip, yolumuza devam ettik.  
      Ey aşkı ilahi ile dolanan kişi! Bu yazdıklarım eline geçti. Bunu 
canından aziz sakla, çünkü bu Cenabı Hak'tan kullarına bir 
hediyedir. Eğer kıymetini bilip, hakkına riayet ederek amel edersen 
ve halkın nazarından gizleyip, sözüme itimat edersen, bu alemi 
kevni fesatta nice tasarruflar edip, dünya halkının arasında 



kalplerin sevgilisi olursun. Çalış ki, yanlışsız yap! Sana bu maksat 
ile ilgili Ayeti kerimeleri (19 harfli olanlar) bir bir izah edeceğim. Hiç 
şüphe etme ki, ismi azam bunların içindedir. Buna inan. Bu daireyi 
üzerinde götüren tahareti kamile üzerine olması gerek.  

      Ben bu nüshayı yazdığım kitapların hiç birinde anlatmadım. 
Çünkü, Hazreti Ali (k.r.v.) nin tenbihini tutmaya çalıştım. Şöhretin 
etrafa yayılmasını istemedim. Seninde eline geçince ulu orta 
yayma! Her kime bu daireyi vereceğin zaman, açıp şekline 
baktırma, kapat ver. Verdiğin şahsın hali müsaitse, bir kurban 
kesip, etini fakirlere dağıtsın. 

      Ben bu daireyi bir gümüş levha üzerine nakşettirdim ve 
dairenin üst yanına da Ayetel kürsiyi nakşedip üzerimde taşıdım. 
Esma ve Ayete beş vakit namaz ardından devam ettim, Allah 
Teala nın izniyle şifa buldum. 

      Ey Talib! Bu evrak kimin elinde vasıl olsa, kudretine, Hazreti 
Ali (k.r.v.) nin ruhuna bir adak adayıp, dilediği şey olunca yerine 
getire ve bu fakiri de hayırla ana. 

      Kurbanı şart olduğu Esma-i ilahiye hürmet içindir. Ve Hazreti 
İbrahim (a.s.) peygambere iktida (uymak) etmektir. Kurbanın eti 
de, muhtaç olan fakirlere dağıtılmalıdır. 

      İmam Gazali (r.a) hazretlerinin bu eseri Şam şehrinde, derviş
Mustafa es Surizi tarafından bir azizi kamilden almış, o azizde 
bunu Şahruz mirza isimli padişahın hazinesinde görerek, hicri 847 
yılında kopye etmiştir. 

      Emirel mü'minin, İmam Ali k.r.v. nin tarifine göre her farz 
namazın arkasından, önce on (10) defa Tekbir getirilir ve bu: 

�2���?gq�O�	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ���   
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun.  

Esmaların ardından maksadına münasip Ayeti Kerime ilave edilip, 
ondokuz (19) defa okunmalıdır. 

      Örneğin: Zor ve güç işlerini kolaylaştırmak istersen, her farz 
namazın arkasından önce on (10) defa Tekbir (Allahu ekber) 
getirip, bu Ayeti Kerimeyi: 



��?�   gq�O�"	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2
/����$ ���+�? ��� 	\�+�D�-���Y����B 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. Seyecalullâhi ba'de usrin yusrâ. 

      Esmalara ekleyip, 19 defa okursun. Yapılan bir işi eksik veya 
fazla yapmamalıdır. Bu Esma ve Ayeti Kerimeler her farz namazın 
arkasından, ondokuz (19) ar defa olmak şartıyla 19 gün okunur.  

      İmam Ğazali r.a. hazretlerinin buyurduğu şu tertip üzere 
okunmalıdır. Ondokuz (19) gün beş vakit farz namazın ardından 
önce on (10) defa tekbir (Allahu ekber) getirip, ondokuz (19) defa: 

��?�gq�O�	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2
Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. 

      Bu Esmaların ardından maksadına münasip Ayeti Kerime ilave 
edilip okunur. Okuma müddeti 19 gündür. 
      Okumaya başlamadan önce maksadına münasip Ayeti Kerime 
ile beraber, iki adet Cünnetül Esma dairesini yaz. Birini üzerine 
alır, diğerinide suya ıslatıp okumaya başlarsın. Ondokuz (19) gün 
okur ve okuduğun günlerdede 19 gün suyunu içersin. Her ondokuz 
defanın sonundada aşağıda gelecek olan Cünnetül Esma nın 
duasını bir (1) defa okuırsun, Allah Teala hazretlerinin izniyle 
maksadına nail olursun. 

      1. Hazreti Hak celle ve âlâ yı tevhid (Birleme) ve temcid 
(Cenabu hakkın büyüklüğünü bilmek) etmek, nuru tevhid ile kalbi 
dolup bütün eşyalarda, Allah Teala nın esrarını müşahede için: 
Önce on (10) defa Tekbir, 19 defa Esmalarla birlikte şu Ayeti 
Kerimeyi: 

   �
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. Lâ ilâhe illâ hüve yuhyî ve yumît. 
      Bu Ayeti Kerimenin dörtlü vefki budur: 

Her farz namazın arkasından 19 gün ve her 19 defanın ardından 
aşağıda gelecek olan Cünnetül Esma duasınıda okursan, Allah 
c.c. ın izniyle maksadına nail olursun. 

      2. Cenabı Hak'kın derğahında tevbesi makbül olup, Hak 
Sübhanehü ve Teala dan mağfiret (Rabbin affetmesi) talep etmek 
için: On defa Tekbir getirip, 19 defada Esmalarla birlikte şu Ayeti 
Kerimeyi: 

   gq�O�	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. Ğâfiriz zenbi ve kâbilit tevb. 
Veya şu Ayetlerden herhangi birini, tevbelerin kabül olması için 
Esmalara ilave ederek 19 defa, ve sonundada aşağıda gelecek 
olan Cünnetül Esma duasınıda 1 defa okursun. 
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                             Tüb aleynâ inneke entet tevvâb. 
                           İnallâhe kâne tevvâben rahîmâ. 
                             Allâhü yürîdü en yetûbe aleyküm. 
                             İnallâhe kâne ğafûran rahîmâ. 
                             Febeşşirhü bi mağfiratin ve ecrin kerîm. 
                             Minhüm mağfiraten ve ecran azimâ. 
                             Ve kâne bilmü'minine rahimâ. 

      3. Af istemek için: Esmalarla birlikte aşağıdaki Ayeti Kerimeyi 
19 gün her farz namazın arkasından 19 defa okursun: 

   '��� �G� �F'��� ��� �2"��?�   gq�O�	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Feinnallâhe kâne afüvven kadîrâ. 

      4. Allah c.c. ın katında dualarının kabül olması için: Esmalarla 
birlikte şu Ayeti Kerimeyi 19 gün, her farz namazın arkasından 19 
defa okursun. 

   gq�O�	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�C�D�E���� .�,��$�<� �2	I'?�� �
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve kâle rabbekümüd ûnî istecib. 
      Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave ederek 19 
gün her farz namazın arkasından 19 defa oku: 

�GB���� �5�� �*�)�#���0 �h��$ �<���  



.�� �������D�E���-�#�� �J��$�< ��u��
                                Vedûhü muhlisîne lehüd dîn. 
                                İzâ deâni felyestecîbûlî. 

      5. Allah c.c. ın katında kabül, insanların yanında da sözünün 
geçmesi ve dileğinin makbül olması için: Bu Ayeti Kerimeyi Esma 
larla birlikte, her farz namazın arkasından ondokuz (19) defa ve 
ondokuz (19) gün okunur: 

   gq�O�	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne semîan basîrâ. 

      6. Allah Teala hazretlerinden ilim, hikmet ve mağfiret taleb 
etmek için: Bu Ayeti Kerimeyi Esmalarla birlikte, her farz namazın 
arkasından 19 defa, 19 gün oku: 

��?�   �F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2   gq�O�"	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun İnallâhe kâne alîmen hakîmâ. 

      Veya şu Ayetlerden herhangi birini, Esmalara ilave edip, 
ondokuz (19) gün her farz namazın arkasından ondokuz (19) defa 
oku: 

�N� �I�!����� ����E�I��� �2	I� [#�+�B
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                           Yüallimükümül kitâbe vel hikmeh. 
                           Vallâhü alîmün bi zâtis sudûr. 



      7. Fetih, zafer, düşmana galip gelmek, düşmanı yenmek, bağlı 
işleri açmak ve mühim bir hacetinin yerine gelmesi için: Bu Ayeti 
Kerimeyi Esmalarla birlikte, her farz namazın arkasından ondokuz 
defa ondokuz gün oku: 

��?�   �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2   gq�O�"	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun İnn  â fetahnâ leke fethan mubînâ. 
      Bu Ayeti Kerimenin dörtlü Vefkide budur:    (Ebcedi 1233) 

Veya şu Ayetlerden herhangi birini Esmalara ilave ederek, her farz 
namazın arkasından 19 defa, 19 gün okursun: 

�Y�B���$ �Y��)�, j�� �a���)�K�B��  
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                             Vensura kellâhü nasran azizâ. 



                             Men nasru illâ min indillâ 
                             Feftah beynî ve beynehüm fethâ 
                             Asallâhü en ye'tî bil feth. 
                             Vecal lenâ min ledünke nasîrû 
                             Kâle rabbin surnî bimâ kezzebûn. 

      Ey istekli! Şunuda iyi bilmen gerekir ki: Bu Ayeti Kerimelerin 
her biri bir maksat için zikir edilmiştir. Cünnetül Esma dairesinin  
içerisinde yazılı olan Ayeti Kerime: 

�h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G�0���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2��?�
Bismillâhirrahmânirrahîm. Eve men kâne meyten feahyeynâhü 

budur. Bu Ayetin yerine maksadına münasip diğer Ayetlerden 
yazılıp, Cünnetül Esma dairesi üzerinde taşınır. Bir adet daha 
yazılır ve 19 gün okuma günlerinde suyu içilirse, Allah Teala nın 
izniyle istediğin hacet yerine gelir. 

      8. Denizde boğulmaktan emin olmak için: Şu Ayeti kerimeyi 
Esmalara ilave edip, her farz namazın arkasından 19 defa 19 gün 
okur ve deniz yolculuğuna çıkarsan, Allah c.c. ın izniyle denizde 
boğulmaktan ve batmaktan emin olursun. 

��?�   O�"	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2gq� 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Allâhüllezî sehhara lekümül behr. 

     Veya şu Ayeti kerimeyi ilave edip okursun. 

�M:������0 M����K�0 �G�����,�� ����  
Rabbi enzilnî münzelen mübârakâ. 

      9. Aşağıdaki Ayeti Kerime cemil olup, şanı yüce ve celili 
kadirdir. Bu Ayeti Kerimede birçok sırlar olup, bazıları şunlardır. 
      Herkesin seni sevmesini, gönüllerin sana meyl etmesini, 
yüksek mertebedeki kişilerin gözlerine şirin görünmek, büyükler 
yanında kabül olunan biri olmak, istediğin her şeyin olması, cebbar 



ve kibirlileri güzel ahlaklı etmek, düşmanları hor ve zelil etmek, 
düşmanın gözüne heybetli ve üstün görünmek için, Ayetlerin 
içinde bu Ayeti Kerime ruh misali saklanmış olup, ismi a'zam 
bunda mevcuttur. Sen bunu cahil kimselere öğretme! 
     İsmi A'zam olduğu söylenen bu Ayeti Kerimeyi, her farz namaz 
arkasından  19 defa, 19 gün Esmalarla oku: 

   O�	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�gq� 
�%�O-�R��� �.�!�#�� �h��7����� �k�K�$  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Anetil vucûhü lil hayyil kayyûm. 
      Cünnetül Esma ya dahil olan Ayetlerin içinde ismi a'zam 
olduğu bilinen bu Ayeti Kerimenin cümeli kebir adedi 1356 olup, 
dörtlü Vefki budur: 

      10. Katı gönülleri yumuşatmak ve ileri gelen büyüklerin kalbinr 
merhamet düşürmek için: Bu Ayeti Kerimeyi, Esmalara ilave edip, 
her farz namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku: 

   �G� �F'��� ��� �2"��?�   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� 
g2-�F�� go�¤���� �2	I�? ;�� 9J����  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve innallâhe biküm le raûfür rahîm 

      11. Düşmanların şerrinden, belalardan, zalimlerin zulmünden 
emin olmak ve kurtulmak için: Bu Ayeti Esmalara ilave edip, her 
farz namazın ardından 19 defa, 19 gün oku: 



   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�*� ���9c�� �%���R��� �G�0 .�K�D�,

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Necinî minel kavmiz zâlimîn. 
  Veya şu Ayetlerden herhangi birisini Esmalara ilave edip, her farz 
namazın arkasından 19 defa, 19 gün oku: 

�*� ���9c�� �%���R��� �G�0 �x���D�,  
9�� j�� �.�K�D�K�B������R'E�� �GB�P  

�����I��� �G�0 �5�#�@���� �h��K�-'D�K��  
 �*�+� �7�� �5�#�@���� �h��K�-'D�,�u��

                           Necevte minel kavmiz zâlimîn 
                           Ve yünecciyellahül lezînet tekav. 
                           Fenecceynâhü ve ehlehü minel kerb. 
                           İz necceynâhü ve ehlehü ecmeîn. 

      12. Düşmana üstün gelmek için: Bu Ayeti Esmalara ilave edip, 
her farz namazdan sonra 19 defa, 19 gün oku: 

   �F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�   gq�O�	L 
���$ g2�I
�J����������� �2�@ ��� �����F 9J��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun inne hizballâhi hümül ğalibûn. 
      Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun: 

�����#�R�,��� �]����K�@ �����#����  
�I�!�����b���I��� �.�#�+��� ��� �2



Feğalibû hünâlike ven kalebû. 
Elhükmü lillâhil aliyyil kebîr. 

      13. Düşmanları kahretmek, onların zararlarından emin olmak 
ve kast ettikleri zararları kendilerine çevirmek için: 

   ���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<
g2-� �F��K�8�@ �%���-��� �5�� ���-�#��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Feleyse lehül yevme hâhünâ 
hamîm. 
      Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun: 

�K�#������ �',���Y����F �2�8�-�#�$ �  
� ���� E�R�0 /�B���$ �P�4�� �2�@��,�P�4��  
 /J��I�0 [\	: �G�0 �x��� ��� 5-�3�>�B
İnnâ erselnâ aleyhim hâsibâ. 

Ehaznâhümahze azîzin muktedir. 
Ye'tîhil mevtü min külli mekân. 

      14. Düşmanların hilesinden, inkarlarından, kibir ve hasetler-
inden korunmak ve emin olmak için: 

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
	\-�:����� �2�+�,�� j�� ��K�����F  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Hasbunallâhü ve ni'mel vekîl. 
Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun: 

gb�)'K�� �2�+�,�� .����� ��� �2�+�,  



�Y�-�L�� �2	I�-�#�$ �J��: ;�� 9J��  
��KO-���� �k�,�� �]�,��!���� ��	���L  
�����F��8�-�#�$�' �� ���S�, [\	: �J��  
Ni'mel mevlâ ve ni'men nasîr. 
İnnallâhe kâne aleyküm rakibâ. 
Kalû sübhâneke ente veliyyünâ 

   İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. 
İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ayeti Kerimesinin cümeli ebced 
adedi 1467 olup, dörtlü vefki budur: 

      15. Hak teala dan rızık istemek ve zengin olmak için: 

?�   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��
/�����F ���-���? j1��X�3 �G�0 ���_���3��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve terzuku men teşâ-ü bi ğayri
hisâb. 
Veya şu Ayetlerden herhangi birisini okursun: 

 ���_���� ��� ���K�$ �����E�?���  
 �Y¦���: �ML�_�� ��8����,���E�$���  



g�-� �!��� �.�K����� ���@ ;�� 9J��   
��-� �F �.�K�} ;�� �9J�� ��� �#�$��    

                               Febteğû indallâhir rizk. 
                               Vağted nâlihâ rızkan kerimâ 
                               İnnallâhe hüvel ğaniyyül hamîd. 
                               A'lemû ennallâhe ğaniyyün hamîd 

      16. Hak Teala dan hayırlı bir evlat isteyen ve çocuğu olmayan 
kadın için: Cünnetül Esma dairesini ve maksut olan Ayeti Kerimeyi 
dairenin içine yazıp, kadın bunu üzerinde taşır. İkinci bir Cünnetül 
Esma yazılır, kadın bunun suyunu içer ve 19 gün her farz namazın 
arkasından 19 defa Esmalara maksut olan Ayeti Kerimeyi okursa, 
Allah Teala en kısa zamanda o kadına Salih bir çocuk ihsan eder. 

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
.�K	Z���B �Y-���� �]�,���� �G�0 .�� �C�@  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Hebli min ledünke veliyyen 
yerisünî. 
      Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun: 

����	#���E�� '2	Z M&�S�y �2	I�7�����,  
����E���B�� j1��X�B��0 ���#���B �]O?��  

                           Nuhricüküm tiflan sümme li tebluğû. 
                           Rabbüke yahlüku mâ yeşâ-ü ve yuhtâr. 

      17. Yüksek mertebelere erişmek, nimete hasıl olmak, devlet ve 
refah için: Bu Ayeti Kerimeyi okursun. 



   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
 O��!��� �]�#� ��� j�� .����+�E��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Feteâ lallâhül melikül hak. 

      18. Hak teala dan izzet ve devlet istemek için:  

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
 j1��X�3 �G�0 O��+�3j1��X�3 �G�0 �
�P�3��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Tüizzü men teşâ-ü ve tüzillü men 
teşâ'.  
      Veya şu Ayeti Kerimeyi okursun.  

           �Y����L /1�.�̀  [\	I�� j�� �\�+�7���L  
                           Kad cealal lâhü li külli şeyin kardâ. 

      19. Sükünet ve vakar (Ağırbaşlılık) hasıl etmek için: 

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?� 
�5�-�#�$ �5�E�K-�I�� j�� 
 ���,�>��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Fe enzelallâhü sekinetehü aleyh. 

      20. Gönülden gam ve gusse (Üzüntü) yi gidermek için: 

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�����:���� �p���S��� �2�8�,���!�B��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Lâ yahzünühümül fezeul ekber. 



      21. Safayı kalb için bu Ayeti Kerimeyi oku: 

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
6 �� �? �*�F���� �J�	L�_���B�2�8�EB  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Yerzükûn. Ferihîne bimâ âtâhüm. 

     22. Elemi (Üzüntüleri) ve ağrıları gidermek için:  

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
',���J����<��R�� �5�? /���@�u .�#�$ �  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun İnnâ alâ zehâbin bihi le kâdirûn. 

      23. Riyazet ehlinin açlığı ve susuzluğu gidermesi, ittifakı başarı 
ile yemeden, içmeden bitirmesi için: 

?�   gqO�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��
 �*�R���B�� .�K� �+�Q�B ���@ V�P9���  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî hüve yutımunî ve yeskîn. 
      Veya şu Ayeti Kerimeyi: 

���Y���8	y �Y?����̀  �2�8O?�� �2�@��R
Sekâhüm rabbühüm şerâben tuhûrâ 

      24. Hak Teala dan yağmur taleb etmek için: 

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
 �1��0 �1�� '��� �G�0 �
'��, V�P9����



Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Vellezî nezzele mines semâ-i mâ'. 

      25. Kadâ-i hacet ve bir muradının olması için:  

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
���	R�+�B /��S�, .�� MN�7��F��8-�U�L 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Hâceten fî nefsi ya'kûbe kadâhâ. 

      26. İki kişiyi birbirinden ayırmak, aralarına buğz ve adavet 
sokmak için, şu Ayeti Kerimeyi oku: 

   -�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2
 �]�K�-�?�� .�K�-�? ������� ��P�@ �
��L

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Kâle hazâ firâku beynî ve beynek. 
      Veya şu Ayetlerden herhangi birini okursun: 

              �(������+��� �2�8�K�-�? ��K�-�R������
�(������+��� �2�8�K�-�? ��K�B���}>��                

�2�8�@������� �G�0 j1��U������� �x���?                
 /����? .�#�$ ��K�U���? .���B �J�� �U�F               

                              Ve elkaynâ beynehümül adâveh. 
                              Feağreynâ beynehümül adâveh. 
                              Bedetil bağdâ-ü min efvâhihim. 
                              Hadmâni yeğa bağdunâ alâ bağd. 

      27. Sihirleri batıl etmek ve zararları def etmek için: Bu Ayeti 
kerimeyi esmalara ilave edip, her farz namazın ardından 19 defa 
19 gün okursun. 



   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
 ���R�+��� .�� �x��{9S'K�� ���̀  �G�0  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Min şerrin neffâsâti fil ukad. 
     Veya şu Ayeti Kerimeyi: 

            .�3�� 	��-�F ���F�'��� �~�#�S�B����  
                               Ve lâ yüflihus sâhiru haysü etâ. 
Min şerrin neffâsâti fil ukad. Ayeti Kerimesinin cümeli ebced adedi 
1948 olup, dörtlü vefkide budur: 

(Sure-i Felak ve Nas: Hazreti Rasulullah s.a.v. efendimize 
Yahudiler tarafından büyü yapılması üzerine, bu Sureler gelmiş ve 
büyü bozulmuştu). 

      28. Zor işleri kolaylaştırmak için: 

   �G� �F'��� ��� �2"��?�   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� 
�Y����B /����$ ���+�? ��� 	\�+�D�-;��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. Seyecalullâhi ba'de usrin yusrâ. 
      Veya şu Ayeti Kerimeyi okursun: 

             ���Yb���B ��� .�#�$ �]���u �J��:
                                  Ve kâne zâlike alallâhi yesirâ. 



       29. Hastalıklardan şifa bulmak için: 

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�� VY��@ ���K�06 �GB�P9�����1��S�̀  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddusun Vellezîne âmenû hüden ve şifâ'. 

      30. Ateşten korunmak ve def etmek için:  

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?� 
�,�	:����,��B �Y0�&���� �Y<���? .  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Yâ nâru kûnî berden ve selâmâ. 
(Hazreti İbrahim a.s. Nemrud tarafından ateşe atıldığı zaman, bu 
Ayeti Kerimenin mucizatıyla ateş onu yakmamıştı). 

      31. Tâun hastalığından emin olmak için: 

   
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G�0���� gq�O�	L  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakem-  
un Adlun Kuddûsun Eve men kâne meyten feahyeynâhu. 
 (Cünnetül Esma dairesinde bu Ayeti Kerime yazılı idi. Ebcedi 
Kebir ile adedi 784 tür. İlmi Cifre göre rakamlar yan yana 
toplanırsa, 19 sayısı çıkar. Buda Besmele nin harflerinin adedidir). 

      32. İnkarcıların inkarını def etmek için: 

 � �2"��?�   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��
�5�3�� �#�I�? O��!��� j�� O��!�B��  



Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve yühikkullâhül hakku 
bikelimâtih. 

      33. Düşmandan intikam almak için: 

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
 �5�K�0 j�� �2�R�E�K�-�� �<��$ �G�0��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve men âde feyentekimullâhü 
minh. 

      34. Senin hakkında kötü konuşan düşmanın veya insanların 
dilini bağlamak istersen:  

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�2�8�@������� .�#�$ �2�E���, �%���-����  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. El yevme nahtimü alâ efvâhihim. 

      35. Düşmanların gözlerinden gizlenmek, düşmanların ve diğer 
insanlarında gözlerini bağlamak için: 

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?� 
���B�� �2�8�� �2�@��K�-�X�}���J����)

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun. Ağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn. 
(Hazreti Fahri kainat s.a.v. efendimiz Mekke de hicretten evvel 
evinin etrafı müşriklerle sarılmıştı. Hazreti Rasulullah s.a.v. gece 
bu Ayeti Kerimeyi okuyup aralarından geçti ve Hazreti Ebubekr 
sıdık ile beraber Medine nin yolunu tuttular. Kafirler onu 
görememişlerdi). 



      36. Dilleri bağlamak için:  

   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�
�I�? �2��J����)���B�� �2�8�� g.� �$ g2  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Summun bukmun umyun fehüm lâ 
yubsirûn. 

      37. Cehennem ateşinden emin olmak ve kurtulmak için: 

   �L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�   
���$ g2�I�F g%�O-  gq�O�	L
�2'K�8�7 ����P�$ �'K�$ �o���� ��K'?��  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Rabbenasrif annâ azâbe 
cehennem. 
(Bazı İslam alimleri ve meşayihi izam hazarati 70.000 Kelime-i Tevhid'i 
okumakla, kabir azabının ve cehennem ateşinden kurtulunacağını 
bildiriyor. Bu konuda Hadisi şerif de vardır). 

      38. Sekerati mevtte kolaylık ve ölüm şerbetini lezzetli tatmak 
için: 

   	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F'��� ��� �2"��?�gq�O� 
;1��7�� ���!����? �x��� ��� 	(���I�� �x  

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ve câet sekeretül mevti bil hak. 

      39. Günahlardan arınıp, ibadet haline dönmek ve şerleri hayra 
çevirmek için: 

   '��� ��� �2"��?�   gq�O�	L 
���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<���� �2-�F'��� �G� �F
�Y��-�4 ��K�������B �J�� ��KO?�� .���$



Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Asâ rabbunâen tübdi lenâ hayrâ. 

      40. Büyük kişiden ihsan taleb etmek için: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Ahsin kemâ ahsenallâhü ileyk. 

      41. Hapisten, kapalı ve tehlikeli durumlardan kurtulmak için: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun İyyâke na'budu ve iyyâ kenesteîn. 
''İyyâ kena'büdü ve iyyâ kenesteîn'' Ayeti kerimesinin cümeli ebced 
adedi 782 olup, dörtlü vefki budur: 

      42. Karanlık ve delalet yolundan kurtulup, hidayet yoluna 
erişmek için, bu Ayeti Esmalarla birlikte 19 def 19 gün okursun: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun İhdinas sırâtel müstekîm. 



      43. Cenabı Hak'ka şükrü nimeti eda için: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Ferdun Hayyun Kayyûmun 
Hakemun Adlun Kuddûsun Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn. 
      Cünnetül Esma da zikir olunan Ayeti Kerimeler 89 adet olup, 
maksatlar ise 43 dir. 
     Her ne tür muradın olursa olsun, muradına münasip olan Ayeti 
Cünnetül Esma dairesine ilave edip iki adet yazdıktan sonra, birini 
üzerine alıp, diğerinide suya ıslatıp, 19 gün her farz namazın 
arkasından 19 defa defa Esmalarla birlikte Ayeti okur ve okuduğun 
günlerde suyunu içerse, Allah ın izniyle muradına nail olur. 
      Ama her 19 defa okumanın ardından, Cünnetül Esma duası 
diye isimlendirilen bu duayı bir (1) defa okumalıdır. 
      Cünnetül Esma duası budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhüme inni eselüke bi fail 
ferdaniyyeti ve ra-ir rububiyyeti ve dalid devamid deymumiy-
yeti ve ha-il hayatis sermediyyeti ve ya-i yenabibiul hikmetive 
kafil kuryeti ve ya-il yusreti ve vavil vücühü ve mimil mülki ve 
ha-il hukmi ve kafil Kibriya-i ve mimil melekuti ve aynil inayeti 
ve dalid dirayeti ve sinis sekineti. Aksemtu aleyküm eyyühel 
ervahir ruhaniyetin nuraniyyeti huddame hazihil Hurufi vel 
ayatil izami vel esma-il müşerrefatil kirami illa ma ecebtüm 
da'veti ve beraztüm kısmeti ve eseltüm fi kada-i haceti 
feyezkuruha ve fi külleha yerdallahü ve fi salahi emri ve bi 
hakki nuri vechillahil azimül a'zamü ve Kibriya-ihi ve 
azametihi aleyküm iz la yesifül vasifüne künhü azametihi fe bi 
hakkihi aleykümül inkiyadi fihi emertiküm bihi bi hakki esma-
ihil azimül a'zamü aleyküm ve bi hürmetihi ve kudretihi 
ledeyküm barakallahü fiküm ve aleyküm . Ve kalu semi'na ve 
ata'na ğufraneke Rabbena ve ileykel masir. Ni'mel Mevla ve 
ni'men nasir. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. 
Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi 
ecmeinet tayyibinet tahirin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. 



CÜNNETÜL ESMA DAİRESİNİN İZAHI 
      Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi içiçe altı daire çizilir. Bu 
dairelere eski savaşlarda kullanılan kalkan şekline benzediği için, 
Cünnetül esma ''İsimlerin kalkanı'' denmiştir).  
      Cünnetül esma dairesi tenha, temiz ve güzel kokulu bir yerde, 
misk, zaferan ve gülsuyu ile hayırlı bir ayda ve günde (Ayların en 
hayırlısı Ramazanı şerif ayı, günlerin en hayırlısı Cuma günü, 
gecelerin en hayırlısı Kadir gecesi, vakitlerin en hayırlısıda Seher 
vaktidir). yazılmalıdır. 
      Gusül abdesti alarak kıbleye karşı yönelerek otur ve dairenin 
en dışına Ayetel Kürsiyi yaz. 
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Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyüm. La te’hüzühü sinetüv 
vela nevm. Lehü ma fis semava ti vema fil ard. Men zellezi 
yeşfeu ındehü illa biiznih ya’lemü ma beyne eydihim vema 
halfehüm vela yuhutune bişeyim min ilmihi illa bima şaa’. Ve 
sia kürsiyyühüs semavati vel ard. Vela yeudühü hıfzihüma ve 
hüvel aliyyül azim. 
      İkinci daireye Kufi harflerini yaz. 

      Bu şekiller birer harfi temsil etmektedir. Bir rivayete göre eski 
Hint lisanına ait olduğu söylenmektedir. 



      Üçüncü dairenin içine Allah c.c. ın şu isimleri: 
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Elmeliku Elazîmu elcebbâru Elmutekebbiru Elmuheymin 
Elkahhâru Elaliyyu Elkebîru Elmuteâli Elkâdiru Elmuktediru 
Elhakemu Eladlu Elhasîbu Elhakîmu Elhabîru Elazîzu 
Elmuzillu Elmuntekimu. 
      Dördüncü dairenin içine: 

 �2��?��2-�F'��� �G� �F'��� ���  
Bismillâhirrahmânirrahîm. 

      Beşinci dairenin içine: 

gq�O�	L � ���$ g2�I�F g%�O-�L �.�F g<����  
Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun. 

      Altıcı daireniniçine maksadına münasip Ayeti Kerime. Örneğin: 

�0�����h��K�-�-�F�>�� �YE�-�0 �J��: �G  
Eve men kâne meyten feahyeynâhu

      Dairenin ortasınada ''Evemen kâne meyten feahyeynâhü''
Ayetinin dörtlü vefkini yaparsın. Bu Ayeti Keriminin cümeli ebced 
adedi 784 olup, dörtlü vefki de budur: 



 

      Cünnetül Esma dairesi budur: 

      Böylece Cünnetül Esma dairesi iki adet yazılıp tamamlanır. 
Cünnetül Esma nın birini üzerine alıp, diğerinide suya ıslattıktan 
sonra, 19 gün her farz namazın arkasından , maksadına münasip 
olan Ayeti Kerime Esmalara ilave edilerek okunur ve okuma 
günlerinde 19 gün suyunu içersin. Her 19 defa okumanın sonunda 
da Cünnetül Esma duasını bir (1) defa okursan, Allah Teala nın 
izniyle murat ettiğin şey hasıl olur. 

 



      ALTINCI BÖLÜM

    BURÇLARLA İLGİLİ

     HASTALIKLAR VE

            TEDAVİ

        YÖNTEMLERİ



BURÇ LARLA  İLGİLİ  HASTALIKLAR 
    Ey Talip ve Rağib! Bilki: Allah Teala hazretleri seni ve 
beni muvaffak etsin. Oniki (12) burca mensup Cin 
taifeleri vardır. İnsan bazen kendi burcuna mensup Cin 
ninin tasallutuna maruz kalır. 
    Sen! Böyle bir hastanın tam ana doğum tarihine göre 
burcu ne ise, burcunda geçen tedavi şeklini uygularsın. 
Şayet hastanın doğum tarihi bilinmiyorsa hastanın ve 
annesinin ismini Ebced ile hesap edip, toplamı oniki 
(12) ye bölersin. Bakide ne kalırsa hastanın burcu odur. 

HAMEL  ( KOÇ )  BURCU 
    Burcu Koç, gezegeni Merih, anasırı Ateş, yıldızı 
Ülker, madeni Demir, cinsiyeti erkek, sanatı  Bey, yönü 
Kuzey, günü Salı, gecesi Cumartesi olup, bu burcun Cin 
nisi ismi Eba Leys ibni Seylüb tür. 
    Süleyman ibni Davud Aleyhisselam birgün bu oniki 
(12) burcun Cin Krallarını huzuruna çağırıp: Ey Cin lerin 
Kralları, sizleri huzuruma çağırmamın sebebi şudur. 
Burcu Hamel ve gezegeni Merih olan Adem oğluna 
veya kızına nasıl tasallut edersiniz? Hangi Cin bu burca 
mensuptur ve meskeni neresidir? diye sordu. 
    Hamel burcuna mensup Cin Kralı öne çıkıp; Ey Cin 
lerin emiri ve Allah (c.c.) ın Rasulü. Benim ismim Eba 
Leys ibni Seylüb tür. Mekanım deniz kenarı, çeşme ve 
kuyu başlarıdır. Bu burca mensup olan kişiyi rüzgar gibi 
tutarım. O kişi sıtmalı gibi titremeye başlar ve güçsüz 
kalır. Vücudunda ve içerisinde şişlikler olup yüzü ve 
gözleri şişer, gözleri kararır. Rengi kızarır, yemek 



yemez, başı ağrır ve harareti çok olur. Geceleri ise 
zahmeti daha fazla olup, uyku uyuyamaz dedi. 

    Hazreti Süleyman Aleyhisselam: Ya Eba Leys! Allah 
(c.c.) ismi hakkı için seni yakarım. Şu tertip üzere nüsha 
yazılsa, o kişiye yine tasallut edermisiniz? Çabuk bana 
cevap ver. dedi. 

    Eba Leys ibni Seylüb dediki: Ey Allah c.c. ın Rasulü, 
ruhum sana feda olsun. Bizler o kişiden uzaklaşır ve 
yanına bile varmaktan çekiniriz. dedi . 

    Sarı Koyun veya sarı Tavuk kanıyla yazılırsa, Allah 
c.c. ın izniyle hasta şifa bulur . 

    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
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Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tebareke ve 
teala Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Ehad Ya Ehad 
Ya Ehad Ya Hakku Ya Hakku Ya Hakku Bismillahi ve 
billahi ve minallahi ve la ğalibü illallahü bi hürmeti 
azemtü ve aksemtü aleyküm eyyühel cibalü verrihu 
vel ervahu ve ehıl cinni veş şeyatini bi hakki 
Selamün kavlen min rabbin rahim. Ve bi hakki Anetil 
vücühü lil hayyil kayyümi ve kad habe men hamele 
zülma. Hümülla hüllezi muhtelifil leyli vennehari 
tahmilül mesaibi. İnnehü min Süleymane ve innehü 
Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tünü 
müslimin. Hıne Cebrail Aleyhisselam. Bi hakki 
Süleyman ibni Davud Aleyhisselam. Vela havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
Şekiller ve Ateş harfleri. 



    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer: 

   
1�
N���� 
E���N���� 
*� 
1��
F   T*� �	!�3    ��� �'�2�� �f�)��.�2 
   �)��AT *���A �s
��K
b 
O�b
� �N��A �(   
�� Q��A �
���b��A g	 �

   � E
-�K
b���D ��� 
�6������� � � �e�v�C�/�� T ���*���A �
������A 
j��'� A
   � C
+A
v�A0�� �&
������!
� �J���N�)��   �W)��� �3?0
� �&
�
�� ?���  

e���N0��$���R0�� 
1�
��'��� ��
!�'��� 
*�
F?0
�  
Bismillahirrahmanirrahim. Halakallahü tebareke ve 
teala işfi şifaike Ya Allahü Ya Rabbi Ya Hakku Ya 
Şafi Ya Kafi Ya Meafi Ya Afi Ya Allahü Ve nünezzilü 
minel kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil 
mü’minine ve la yezidüz zalimine illa hasara. Ve la 
havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
    Bu yedi adet yazılır ve hastaya geceleri tütsi yapılır: 

    Bu yazılır ve denize bırakılır : 



SEVR  ( BOĞA )  BURCU 
    Burcu Boğa, gezegeni Zühre, anasırı Toprak, yıldızı 
Akyıldız, madeni Bakır, cinsiyeti Dişi, sanatı Dansöz, 
yönü Kuzey, Günü Cuma, gecesi Salı olup, Cinnisi ismi 
Haytanuş ibni Samsan dır. (Yahya ibni Leys de denir). 

    Bu Cin taifesinin mekanı sular ve eski virane 
yerlerdir. İnsana tasallut ettikleri zaman kuşlar gibi 
uçup, o kişinin üzerine konar, vücudunu ateş gibi yakar. 
Bütün bedeni kesik kesik olur. Yüzünün rengi sararır, iki 
ayağınıda tutup, dizlerinin kuvveti kalmaz. Karnı büyür 
ve şişer. Kalçaları ve başı ağrır, gözlerini açamaz, iştahı 
olmaz ve harareti çoğalır. Ayrıca Su içmeside artar ve 
günden güne hastalığı fazlalaşır. 

    Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
yazılırsa, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
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İnnehü min süleymane ve innehü Bismillahir-
rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. 
Ve enna la nedri eşerrün üride bimen fil ardı em 
erade bihim rabbühüm reşada. Ve la tahliku 
ruüseküm hatta yebluğal hedyü mehıllehü femen 
kane minküm meridan evbihi ezen min re’sihi 
fefidyetün min sıyamin ev sadakatin ev nüsükün. 
Üskün üskün üskün Feseyekfikehümüllahü ve 
hüves semiul alim. İşfi Ya Şafi Vela havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve 
toprak harfleri olan: Be Vav Ye Nun Sat Te Dat. 

    Bu yazılır ve suyunu hasta yedi (7 ) gün içer. 
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Bismillahirrahmanirrahim. Lev enzelna hazel 
Kurane ala cebelin leraeytehü haşian mütesaddian 
min haşyetillahi ve tilkel emsalü nadribüha linnasi 



leallehüm yetefekkerün. Hüvallahüllezi la ilahe illa 
hüve alimül ğaybi veş şehadeti hüverrahmanür 
rahim. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüve elmelikül 
kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül azizül 
cebbarül mütekebbir. Sübhanallahi amma yüşrikün. 
Hüvallahül halikul bariül musavviru lehül esmaül 
hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel ardı ve 
hüvel azizül hakim. Azemtü aleyküm Ya ma’şeral 
ervahıl cinni veş şeyatıne ve fevka külli zi ılmin alim. 
Ve minhü külli şeyin. Bedius semavati vel ardı ve 
iza kada emran feinnema yekule lehü kün feyekün. 
Fesübhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve 
ileyhi turceun. 
     Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusül eder : 
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Bismillahirrahmanirrahim.Ve nünezzilü minel kurani 
ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine ve la 
yezidüz zalimine illa hasara. Ma kane azabi ehadü 
hünne leyse. Bismillahiş Şafi Bismillahi Kafi 
Bismilla hil Meafi Bismilla hillezi la yedurru 
measmihi şeyün fil ardu vela fissema-i ve hüves 
semiul alim. 
    Bu, yedi adet kağıt üzerine yazılır ve her gece bir 
tanesi yakılıp, hastanın burnuna dumanı çektirilirse 
hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 

Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür: 
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Mim, ha, elif, elif, elif, ha, üç, mim, mim, dal, elif, 
yedi, elif, elif, elif, ha, Ya Temhısan ve Ya Muşeltısan 
Ya Temhısan Elif, elif, elif, üç, iki, sekiz, elif, elif, 
dokuz . 



CEVZA  ( İKİZLER )  BURCU 
    Burcu İkizler, gezegeni Utarid, anasırı Hava, yıldızı 
Bediger, madeni Civa, cinsiyeti Erkek, sanatı Katip, 
yönü Kuzey, günü Çarşamba, gecesi Pazar olup, 
Cinnisi ismi Cabir ibni Mervan dır . 
    Bu Cin taifesinin mekanı viran mahaller, değirmen 
içleri ve yol aralarıdır. Bu burca mensup olan kişiye 
rüzgarı ile çarpınca o kişinin dizlerinin bağı çözülür, 
elleri ayakları ve  bütün mafsalları titrer. Başı ağrır, 
gözleri kararır ve vücudunun kuvveti kalmaz. Devamlı 
sancısı olup, konuşmaya dermanı kalmaz. İştahı olmaz, 
harareti düşer ve uyku uyuyamaz. Geceleri hastalığı 
iyice artar. 
    Kızıl Koyun veya Kızıl Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
yazılırsa, Allah (c.c) ın izniyle hasta şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
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İnnehü min Süleymana ve innehü Bismillahirrahma-
nirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Ve 
ennehü teala ceddü rabbüna mettehaze sahibeten 
vela veleda. Ve ennehü kane yekulü sefihüna 
alallahü şetata. Ve in yekadüllezine keferu 
leyüzlikuneke biebsarihim lemma semiuz zikra ve 
yekulüne innehü lemecnun. Vema hüve illa zikrul’lil 
alemin. İyya kena’büdü ve iyya kenestein. Fein 
tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azım. Vela havle vela 
kuvvete illa billahil aliyyil azım. Hatemi süleyman ve 
hava harfleri Afü fülan ibni fülanete. 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer. 
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Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü lillahillezi hala 
kas semavati vel arda ve cealez zulümati ven nura 
sümmellezine keferu birabbihim ya’dilün. Vela 
tahliku ruuseküm hatta yeblüğal hedyü mehilleh. 
Bismi teali Bismil muteali Rabbi inni ve henel azmü 
minni veştealer re’sü şeyben ve lem ekün bi duaike 
rabbi şekıyya. Uhruc bi iznillahi teala. Ve nünezzilü 
minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil 
mü’minine vela yezidüz zalimine illa hasara. Vela 
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim . 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenüs 
biru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm 
tüflihun. 
    Bu yazılır ve kıble duvarına gömülür: 

   ������ ���P�'� A �1�<��!�� �}���v��   
@���)0���� 
&
Y����P���� �E
M

F    �F� 
������!�, 
1�2��3 �	[ � �:����: 
E 
H��!���� ��#���" 
)  " � � � ( " � � � ( � � � 0�D   

  
Azemtü aleyküm ya ma’şerel cinni veş şeyatıni vel 
ervahı bi hakki hatemi Süleyman ibni Davud 
Aleyhimesselam. Ra Be elif elif elif mim be elif elif 
eif mim lamelif elif elif elif ha mim çizgi ayın mim 
ayın ayın. 
    Bu, yedi adet kağıt üzerine yazılır ve her gece bir 

tanesi yakılarak, hasta olan  kimsenin  burnuna dumanı 
çektirilir ise hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 

Ye Elif Şın Elif Kaf Ye Mim Mim İki Dokuz Dört Yedi 
He Üç Altı Bir Sekiz ve Tı ile çizgi. 



SERETAN  ( YENGEÇ )  BURCU 
    Burcu Yengeç, gezegeni Kamer, anasırı Su, yıldızı 
Ay, madeni Gümüş, cinsiyeti Dişi, sanatı Tabib, yönü 
Kuzey, günü Pazartesi, gecesi Cuma olup, Cinnisi ismi 
Meymun ibni Zenki dir. 
    Bu Cin taifesinin mekanı boş evler, harap yerler ve 
kabirlerdir. Bu burcun Cinnisi Kiliselerde İncil okur. Kuş
gibi uçarak her yerde hazır olur. Bu burç sahibinin 
üzerine uçarak konar ve sıtma gibi tasallut eder. Hasta 
nın bütün bedeni kesik kesik olur. Yüzünün rengi gider. 
Hasta geceleri uyku uyuyamaz ve korkarak sabahlar. 
Gündüzleri ise ağrı ve sızılardan rahat edemez. 
    Beyaz Koyun veya beyaz Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
yazılırsa, Allah (c.c.) izniyle hasta şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
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İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahir-
rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. 
Ve enna künna nakudü minha mekaide lissemı 
femen yestemiıl ane yecid lehü şihaben rasada. 
Allahü nurun ve hikmetün ve havlün ve kuvvetün ve 
bürhanün lillahi ve hüccetün ve sultanün La ilahe 
illallahi Adem safiyyullahi la ilahe illallahi İbrahim 
Halilullahi la ilahe illallahi Musa kelimullahi la ilahe 
illallahi İsa ruhullahi la ilahe illallahi Muhammedün 
rasulüllahi ve habibullahi sallallahü aleyhi ve 
selleme ve radiyallahü teala an ashabi rasulüllahi 



ecmein. Üskün billezi sekene lehü fis semavati ve 
ma fil ardı ve hüves semiul alim. Azemtü aleyküm 
Ya Meymune leyse lev kanet tufan minallahi la ilahe 
illa hüvel hayyül kayyüm. La havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Su harfleri. 
    Bu yazılır ve hasta yedi gün suyunu içer : 

   
1��
F   ���D ?0
� �5�
�0 
1�
N���� 
E���N���� 
*�   �U��7����� 
}�C���� 
 
"�g����� �����!
� �/��    � E
D ��� 
�6������� � � �e�v�C   �J ���N�)�� �-�K
b��

�����!
�   T C
*� �1�H<�
K�<����� �&
��� �   R�� �1�
!�'��� �n�
��������D�� 
   ��.��� �	�D�h�� g	����� [-��7 
Y   �D�h ��Q �
Y��.��� ?�
� ��   T*� �rR�
   �
��<��� [*� �
���P��  �
���'����� T*� 
O���
F �N0    $���R 0�� e��

?0
� 
!�'��� 
*�
F   
5 ��!�� �:����: 
E �F� 
������!�, �	��
F 
1�
��'��� ��
"#����9  

Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illa hüve Ve anetil 
vücuhü lil hayyil kayyüm. Ve nünezzilü minel Kurani 
ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Feseyekfi 
kehümullahü ve hüves semiul alim. Ve kul cael 
hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. 
Allahüş şafi Allahül Kafi Allahül Meafi Bi elfi la havle 
vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bi hakki Süley- 



man ibni Davut Aleyhisselam . 
    Bu yazılır, yazı su ile ezildikten sonra hasta olan kişi 
bunun suyu ile bir leğen içerisinde boy abdesti alırsa, 
Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Yazılacak olan budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul cael hakku ve 
zehakal batılu innel batıle kane zehuka. Ve 
nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün 
lil mü’minin. Bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil 
aliyyil azim . 
    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya 
tütsü yapılır : 

� � � � � � " � � �   ��� 
!�F
� ��� 
!�F
� 5 D
�
� ���
!�F
� �U�:��C�7�� 
)��C��

Dokuz,altı,dört,altı,altı,dört,mim,iki,dokuz ve dört he 
çizgi,iblisün, iblisün,iblisün finnari ve cünüdehü. 



ESED   (ASLAN )   BURCU 
    Burcu Aslan, gezegeni Güneş, anasırı Ateş, yıldızı 
Şeref, madeni Altın, cinsiyeti Erkek, sanatı Sultan, yönü 
Kuzey, günü Pazar, gecesi Perşembe olup, Cinnisi ismi 
Haksah ibni Teymuz dur . 
    Bu Cin taifesinin mekanı sarp dağlar ve büyük ağaç 
dipleridir. Bu burca mensup olana sıtma gibi tasallut 
eder. Hastanın karnı ve kasığı şişer. Bazen hastanın iki 
omuzunun arasına oturur. O an hastanın ellerinden 
ayaklarına doğru bir ağrı girer. Bu ağrı sanki bir et 
parçası olana kadar devam eder. Bu durum hastada 
uzun süre kalır ve çeşitli hastalıklar meydana gelir. 
    Sarı Koyun veya Sarı Tavuk kanıyla yazılırsa, Allah 
(c.c.) ın izniyle hasta şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
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İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah-
manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Kul
uhuye ileyye ennehüs temea neferun minel cinni fe 
kalu inna semi’na Kuranen acaba. Yehdi iler rüşdi fe 
amenna bih. Ve len nüşrike bi rabbina ehada. Ve 
hazihil esmai sübhaneke ma abdinake hakka 
ibadetike. Ve kul cael hakku ve zehekal batılü innel 
batıle kane zehuka. Feseyekfikehümüllahü ve hüves 
semiul alim. Vela havle vela kuvvete illa billahil 
aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Ateş harfleri. 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
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Bismillahirrahmanirrahim. Evela yeravne ennehüm 
yüftenüne fi külli amin merraten ev merrateyni 
sümme la yetübüne velahüm yezzekkerun. Uhruc bi 
hakki sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe 



illallahi vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. 
    Bu yazılır ve hasta olan kişi bunun suyunu (7) yedi 
gün sürekli içer. 
    Yazılacak olan budur : 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel 
Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lilmü’minin. 
Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim . 
    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir tanesiyle hasta 
yedi gece tütsülenir : 
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Rakamlar ve İblisün 3 finnari ve cünüdehü.
    Bu yazılır ve bir ağaç dibine gömülür : 

� � �� � � � � � � � � ��I 
    Bu yazılır ve bir pınar başına gömülür: 
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SÜNBÜLE  ( BAŞAK )  BURCU 
    Burcu Başak, gezegeni Utarid, anasırı Toprak, yıldızı 
Bediger, madeni Civa, cinsiyeti Dişi, sanatı Katip, yönü 
Kuzey, günü Çarşamba, gecesi Pazar olup, cinnisi ismi 
Derşür ibni Merşür dür. 
    Bu cin taifesinin mekanı pis yerler ve yol geçitleridir. 
Bu burca mensup olan kişinin vücuduna hava gibi girip, 
humma gibi tasallut eder. Karnı ve kasıkları şişer. 
Ayaklarında ve diz kapaklarında ağrı başlar. Kalbide 
ağrıdan yanıp, gece gündüz hiç rahat yüzü göremez. 
    Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
yazılırsa, hasta Allah c.c. ın izniyle şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
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İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahir 
rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. 
Ve enna zanenna en len tekulel insi vel cinni alallahi 
keziba. Femen yekfur bit tağuti ve yü’min billahi 
fekadistemseke bil urvetil vüska lenfisame leha 
vallahü semiun alim. Ya eyyühellezine amenu iza 
nüdiye lis salati min yevmil cumuati fesav ila 
zikrillahi ve zerul beya zaliküm hayrul leküm in 
küntüm ta’lemun. Fe iza kudiyetis salatü fenteşiru fil 
ardı vebteğu min fadlillahi vezkurullahe kesiran 
lealleküm tüflihun. Ma emralali rahimü bi hakkillahil 
azimü eşfi hamili kitabi haza men bihi yevmen 
yüdarrul hakku. Bi elfi la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Toprak 
harfleri . 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer . 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel 
Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lilmü’minine 
vela yezidüz zalimine illa hasara. Bi hakki Süleyman 
ibni Davud Aleyhimesselam. 
    Bu yedi adet yazılır ve her gece hastaya tütsü yapılır  
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    Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür : 
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    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusül eder: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Elmü’minül Müheyminül 
Azizül Cebbarul Mütekebbirü sübhanallahi amma 
yüşrikün. Bi elfi la havle vela kuvvete illa billahil 
aliyyil azim. 



MİZAN  ( TERAZİ )  BURCU 
    Burcu Terazi, gezegeni Zühre, anasırı Hava, yıldızı 
Ak yıldız, madeni Bakır, cinsiyeti Erkek, sanatı Dansöz, 
yönü Güney, günü Cuma ve gecesi Salı olup, Cinnisi 
ismi Rabi’ ibni Zeban (Zevbaa ibni Mervan) dır. 
    Bu Cin taifesinin mekanı virane yerler, çeşme ve 
kuyu başlarıdır. Bu burca mensup olan kişiye tasallut 
ettiği zaman kasığına girer. Hasta günden güne 
kötüleşir, başı şiddetli bir şekilde ağrır ve sarhoş gibi 
olur. 
    Kızıl Koyun veya kızıl Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
yazılırsa, Allah ( c.c.) ın izniyle hasta şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
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İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah-
manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Ve 
emmel kasitune fekanü li cehenneme hataba. Ve el 
levistekamü alet tarıkatı leeskaynahüm ma en 
ğadaka. Allahümme inni eselükel azimül azizül 
kadimüllezi la ilahe illa hüve leyse kemislihi şeyün 
fil ardı ve la fissemai ve hüves semiul alim. Vela 
havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. La ilahe 
illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedin 
rasulullahi sadikul va’dül emin. Hatemi Süleyman ve 
Hava harfleri . 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer  
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Azemtü aleyküm Ya ma’şeral cinni vel insi inisteta'-
tüm en tenfüzü min aktaris semavati vel ardı 
fenfüzü la tenfüzüne illa bi sultan. Ve nünezzilü 
minel Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil 
mü’minin .Ve yeşfi sudura kavmin mü’minin. Ve bi 
hakki Süleyman ibni Davud Aleyhimesselam. 
    Bu, yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya 
tütsü yapılır: 
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Sekiz, Dört ve Tı. Elif, Elif, Elif, Tı, Tı, Elif, Elif, Elif, 
Elif, Elif, Elif, Ha, Ayın ve Tı . İki, Elif, Mim, Dört, Elif , 
Elif, Elif, Elif, Dokuz, Dört, Bir, Ye Nokta, Dokuz ve 
Sellim . 
    Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür : 
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Hüve hüve hüve hüve hüve hüve hüvallahüllezi la 
ilahe illa hüvel hayyül kayyümül melikül hakkul 
mübin Muhammedin rasulullahi sadikul va’dül emin. 



AKREB  ( AKREP )  BURCU 
    Burcu Akrep, gezegeni Merih, anasırı Su, yıldızı 
Ülker, madeni Demir, cinsiyeti Dişi, sanatı Bey, yönü 
güney, günü Salı ve gecesi Cumartesi olup, Cinnisi ismi 
Yemhur ibni Cezzab dır. 
    Bu Cin taifesinin mekanı deniz ile göl kıyıları, çeşme, 
kuyu ve su başlarıdır. Bu burca mensup olan kişiye 
rüzgarı ile vurduğu zaman, o kişinin bütün azaları buz 
gibi olur. Yemek yemez, görmesi güçleşir ve işitmeside 
ağırlaşır. Harareti çoğalır ve gözleri kararır, zaman 
zaman bayılır. Hastalığı ilerledikçe yürümesi zorlaşır ve 
elleride uyuşur . 
    Beyaz Koyun veya beyaz Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
yazılırsa, Allah (c.c.) ın izniyle hasta şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
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İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah-
manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Ve 
enna lemesnas semae fevecednaha müliet harasan 
şedidan ve şühüba. Ve enna künna naküdü minha 
mekaide lissemi femen yestemiıl ane yecid lehü 
şihaben rasada. Kulna ya naruküni berden ve 
selamen ala İbrahim. Ve eradü bihi keyden 
fecealnahümül ahserin. Bismillahi Ya Azizü Ya 
Azizü Ya Azizü ve bi hakkike Ya Azizü ve bi nurike 
ve bi hakki ızzetike ve bi hakki enbiyaike bi 
rahmetike ya erhamerrahimin. Vela havle vela 
kuvvete illa billahilaliyyil azim. Hatemi Süleyman ve 
Toprak harfleri. 
    Bu yazılır, yazılan hirz su dolu bir sürahiye ıslatılır ve 

hasta dokuz gün bunun suyunu içer. Sِurahide su 
eksildikçe üzerine su ilave edilir. 

    Yazılacak olan mübarek dua budur: 
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Bismillahirrahmanirrahim Ve anetil vücuhü lil hayyil 
kayyümi ve kad habe men hamele zulma. Ve bi 
hakkıllahi inne ilahükümül vahidü rabbüs semavati 
vel arda ya alimes sırrı vel hafiyyati ya mücibed 
da’vati ve ya veliyyül hasenati ya kadıyel hacati. 
Vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim .Ya 
Şafi Ya Kafi Ya Meafi Bismilla hillezi la yedurru 
measmihi şeyün fil ardı ve la fissema-i ve hüves 
semiül alim. 
    Bu, yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya 
tütsü yapılır. 
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Tı bir bir bir tı tı bir bir bir bir bir bir ha ayın kaf te 
bir ha iki dokuz dört yedi he iki altı bir sekiz. 
    Bu yazılır, yazılan hirz su dolu bir tasa ıslatılır. Birkaç 
gün durduktan sonra, bu su ılık su ile dolu bir kovaya 
ilave edilir, bir leğen içerisinde hasta olan kişi gusl 
abdesti alırsa, Allah c.c. izniyle şifa bulur. Leğendeki 
suda ayak değmeyen bir yere veya ağaç dibine dökülür. 
    Yazılacak olan budur : 
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Bismillahirrahmanirrahim. Evela yeravne ennehüm 
yüftenüne fi külli amin merraten ev merrateyni 
sümme la yetübüne vela hüm yezzekkerun. Uhruc 
bihakki sübhanallahi vel hamdülillahi ve la ilahe 
illallahü vallahü ekber. Ve la havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim . 



KAVS  ( YAY )  BURCU 
    Burcu Yay, gezegeni Müşteri, anasırı Ateş, madeni 
Kalay, yıldızı Kervan kıran, cinsiyeti Erkek, sanatı Kadı, 
yönü Güney, günü Perşembe ve gecesi Pazartesi olup, 
Cinnisi ismi Karakaş ibni Veşvaş tır. 
    Bu Cin taifesinin mekanı viran yerler, kapı arkaları ve 
hamam kapılarıdır. 
    Bu burca mensup olan kimseye rüzgarı ile vurduğu 
zaman, o kişinin dizlerinin bağı çözülür, uyku 
uyuyamaz, kasıkları çok ağrır ve kuvveti kalmaz. Başı 
döner, gözleri kararır ve bazı zaman aklını kaybeder. 
Harareti çoğalır ve geceleri ise hastalığı fazlalaşır. 
    Sarı Koyun veya sarı Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
hasta için yazılırsa, Allah ın izniyle hasta şifa bulur. 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır: 
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İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirahma-
nirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. 
Elhamdülillahillezi halakas semavati vel arda ve 
cealez zülümati ven nura sümmellezine keferu bi 
rabbihim ya’dilün. Liya’leme en kad ebleğu risalati 
rabbihim ve ehata bima ledeyhim ve ahsa külli şeyin 
adeda. Elif Lam Mim Allahüla ilahe illa hüvel hayyül 
kayyüm. Ve netübü ileyh. Ve la havle vela kuvvete 
illa billahil aliyyil azim. 
    Bu yazılır, yazılı olan nüsha su dolu bir sürahiye 
ıslatılır ve (7) yedi gün boyunca bu su hastaya içirilir. 
Sürahide su eksildikçe, sürahinin üzerine su ilave 
edilirse, hasta olan kişi Allah Teala hazretlerinin izni ile 
şifa bulur ve eski sağlığına kavuşur. 
    Yazılacak olan dua-i şerif budur : 
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Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel 
Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minine 
vela yezidüz zalimine illa hasara. Allahümme Ya 
Allahü Ya Allahü Ya Latifü Eşfi eşfi şifaüna tebareke 
ve teala Ya Hayyü Ya Kayyümü Ya Zelcelali vel 
İkrami Ya Hüve. 
    Bu yazılır ve ayak değmeyen bir yere gömülür : 
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Ya Hannan Ya Mennan Ya Deyyan Ya sübhan Ya 
Sultan Ya Taymuşizin Ya Kacmukeşin Ya Berfailin. 

    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya 
tütsü yapılır . 
    Yazılacak olan budur: 
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   Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
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Uhruc bi hakki sübhanallahi vel hamdülillahi vela 
ilahe illallahü vallahü ekber. Vela havle vela kuvvete 
illa billahil aliyyil azim . 



CEDİ  ( OĞLAK )  BURCU 
    Burcu Oğlak, gezegeni Zühal, anasırı Toprak, yıldızı 
Demirkazık, madeni Kurşun, cinsiyeti Dişi, sanatı Cellat, 
yönü Güney, günü Cumartesi ve gecesi Çarşamba 
olup, Cinnisi ismi Bülbüle ibni Küzzab dır . 
    Bu Cin taifesinin mekanı viraneler, pis yerler ve yol 
geçitleridir. Bu burca mensup olan kişiye rüzgar gibi 
vurduğu zaman, o kişiye uyku hayal olur. Daha sonra 
bütün azasına girer ve o kişinin başı ağrır, sarhoş gibi 
olur. Yüreği yanar, yemek yemez ve sıtmalı gibi titrer. 
Ellerinin ve ayaklarının kuvveti kalmaz. Aklı gider ve 
rahat uyku uyuyamaz. 
    Siyah Koyun veya siyah Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
yazılırsa, hasta Allah ( c.c.) ın izniyle şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 

������!�, �E
� �5�/
�
E���N���� 
*� 
1��
F �5�/
���  ���!�'�2?0� 
1�
N���� 
!��� ����A
�R� =
)�:� ��
� R �&
�
!���� �
/��2���� �� ���+����2���

 g� ����� ���D ?0
� �5�
�0 T*� ~� �W+��� � �F�) �5� ���'�M�A �"�

� �5�
�0 =
>?�� T*����D �"�g����� �"#���� �{�g+����� �s
!����� ���D?0

 E
�����.�, ��.<�B������)��.�M��� �vA
v �'��� �E
����H����� � �������� 
*� 

H�b ����Q
��P�A ������
�0 �5�/� T*� �+�D ?0
� �5 �J<
S!������� ��



 �W�
��R 
1�!
'��� ��������� ?0
� �5�
�0 
c��
����
F�D �1�
<����� �vA
v�'��� ��
 
1�
��'��� ��
!�'��� 
*�
F?0
� $���R0�� e���N0��    

    (� m � � = �  
İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah-
manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. Kul 
in edri ekaribün ma tüadüne em yecalü lehü rabbi 
emeda. Elif Lam Mim Allahüla ilahe illa hüvel hayyül 
kayyüm. Hüvallahüllezi la ilahe illa hüvel el melikül 
kuddüsüs selamül mü’minül müheyminül azizül 
cebbarul mütekebbirü sübhanallahi amma yüşrikün. 
Şehidallahü ennehü la ilahe illa hüve vel melaiketü 
ve ülül ılmi kaimen bil kıstı la ilahe illa hüvel azizül 
hakim. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 
Hatemi Süleyman ve Toprak harfleri. 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer : 

   �v�C�/�� 
1�
N���� 
E���N���� 
*� 
1��
F   � E 
��D� �� 
�6������� � � �e 
   C
�� �+A
v�A0�� �&
������!
� �J���N�)�� �-�K
b   �W)��� �3?0
� �&
�
��?�

�b�   
1��
F �
��<��� 
*� 
1��
F �
���P�� 
*� 
1��
F 
j��b��A 
O 

>?�� *� 
1��
F �
���'����� 
*��-���b 
5
��,� �n�� g��x�A0 =
¤   




��)0��
¤0��  �1�
!�'��� �n�
����� ���D�� 
-�������
Bismillahirrahmanirrahim. Ve nünezzilü minel 
Kurani ma hüve şifaün ve rahmetün lilmü’minine 
vela yezidüz zalimine illa hasara. Eşfi Ya Şafi 
Bismillahiş şafi Bismillahil Kafi Bismillahil Meafi 
Bismillahillezi la yedurru mea ismihi şeyün fil ardı 
vela fis semai ve hüves semiul alim . 
    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adedi ile hasta 
yedi gece, burnuna tütsü yapılırsa, Allah ın izniyle hasta 
şifa bulur.  
Yazılacak olan budur : 
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Tı,Elif,Elif,Tı,Tı, Elif,Elif, Elif,Elif, Elif,Elif, Ha, Ayın, 
Altı,Bir,Dört,İki,Dokuz,Dört,Yedi,He,Üç,Altı,Bir,Sekiz
    Bu yazılır ve kullanılmayan kör bir kuyuya atılır : 
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Ya Leb Ya Leb Ya Kafkeş Ya Tafhir 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
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Ve kul cael hakku ve zehakal batılü innel batıle kane 
zehuka. Ve nünezzilü minel Kurani mahüve şifaün 
ve rahmetün lilmü’minine vela yezidüz zalimine illa 
hasara. Rabbenekşif annel azabe inna müminun. 
    Bu yazılır ve bir akar suya defnedilir. 
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Bismillahirrahmanirrahim. Lekad caeküm rasülün 
min enfisüküm aziziün aleyhi ma anittüm harisün 
aleyküm bil mü'minine raüfün rahim. Fein tevellev 
fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi 
tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim. Ve kul cael 
hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. 



DELİV  ( KOVA )  BURCU 
    Burcu Kova, gezegeni Zühal, anasırı Hava, cinsiyeti
erkek, yıldızı Demirkazık, madeni Kurşun, sanatı Cellat,
yönü Güney, günü Cumartesi ve gecesi Çarşamba olup
Cin nisi ismi Keşkatür ibni Beşyaş tır. 
    Bu burca mensup olan kişiye rüzgar gibi vurduğu 
zaman, iki küreği arasına girer. O kişinin yemek yemesi 
azalır ve harareti çok olur. Başı ağrır ve kuvveti kalmaz. 
Öyle kuvvetli tutarki, o kişinin aklı gider ve geceleri 
hastalığı daha şiddetli olur . 
    Kızıl Koyun veya Kızıl Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
yazılırsa, hasta Allah (c.c.) ın izniyle şifa bulur . 
    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
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İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahirrah 
manirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni müslimin. İlla 
belağan minallahi ve risalatihi ve men ya’sıllahe ve 
rasulehü feinne lehü nara cehenneme halidine fiha 
ebeda. Elhamdü lillahillezi halakas semavati vel 
arda ve cealez zulumati ven nura sümmellezine 
keferu bi rabbihim ya’dilün. Vela havle vela kuvvete 
illa billahil aliyyil azim. Hatemi Süleyman ve Hava 
harfleri . 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer: 
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Allahümme eşfi şifaüke fil bedeni vel cildi ve cemia 
a’danih. Ve nünezzilü minel Kurani ma hüve şifaün 
ve rahmetün lil mü’minine vela yezidüz zalimine illa 
hasara. Ya Allahü Ya Allahü Ya Allahü Ya Rahmanü 
Ya Rahmanü Ya Rahmanü Ya Rahimü Ya Rahimü Ya 
Rahimü Ya Hannanü Ya Mennanü Ya Deyyanü Ya 



Sübhanü Ya Sultanü Vela havle vela kuvvete 
illabillahil aliyyül azim. 
    Bu yedi adet yazılır ve her gece bir adediyle hastaya
tütsü yapılır : 
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Ya Allamül ğuyubü Ya Settarül kulübü Ya Ğaffaran 
ellezi netübe ya kaşifel kürübü İki dokuz dört sekiz 
he altı sekiz ya hüve sin elif vav fe. 
    Bu yazılır ve bir ağaç dibine gömülür : 
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Ya Şeşmafil ente Ya Fahmaşil Ya Teşğahil 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyu ile gusl eder : 
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HUT  ( BALIK )  BURCU 

    Burcu Balık, gezegeni Müşteri, anasırı Su, sanatı 
Kadı, yıldızı Kervankıran, madeni Kalay, cinsiyeti Dişi, 
yönü Güney, günü Perşembe ve gecesi Pazartesi olup, 
Cin nisi ismi Şeşter ibni Şeman dır. 

    Bu burca mensup olan kişiyi rüzgar gibi tuttuğu 
zaman, gözüne Kara Köpek şeklinde görünür ve avazı 
O kişinin kulağına giderek vücudunun tüyleri diken 
diken olur. Daha sonraları hastanın başı ağrır ve sıtmalı 
gibi titremeye başlar. Rengi değişir ve hararetide 
çoğalır. Yemek yemez ve bütün azaları kesik kesik olur. 
Bazı zamanda aklını kaybeder. 

    Beyaz Koyun veya beyaz Tavuk kanıyla aşağıdakiler 
yazılırsa, hasta Allah ( c.c.) ın izniyle şifa bulur . 

    Bu yazılır ve hasta bu hirzi üzerinde taşır : 
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İnnehü min Süleymane ve innehü Bismillahir 
rahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tünü müslimin. 
Ve in yekadüllezine keferu leyüzlikuneke 
biebsarihim lemma semiuz zikra ve yekulüne 
innehü le mecnun. Ve ma hüve illa zikrun lil alemin.
Tebareke ve teala Ya Allahü Ya Ya Hakku Ya Ahadü 
Ya Samedü Bismillahi ve billahi ve la ğalibü illallahü 
Azemtü ve aksemtü aleyküm Ya eyyühel cibalü ver 
ruhu vel ervahul cinni veş şeyatinü bi hakki 
Selamün kavlen mir rabbir rahim. Ve bi hakki Anetil 



vucühü lil hayyil kayyümi ve kad habe men hamele 
zulma. İnnehü min Süleymane ve innehü 
Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye ve’tüni 
müslimin. Ve bi hakki kul innema edu rabbi vela 
üşrikü bihi ehada. Vela havle vela kuvvete illa 
billahil aliyyil azim. Su harfleri ve Hatemi Süleyman. 

    Bu yazılır ve hasta bunun suyunu yedi gün içer: 
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Bismillahiş şafi bismillahil kafi bismillahil meafi 
bismillahillezi la yedurru measmihi şeyün fil ardı ve 
la fis semai ve hüves semiul alim. 
    Bu yedi adet yazılır ve her gece hastaya bir adediyle 
tütsü yapılır : 
    Yazılacak olan budur: 
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Tı Elif Elif Elif Tı Tı Elif Elif Elif Elif Elif Elif Ha Ayn 
Nokta Elif Kef Sekiz Ye Elif Elif Vav Elif Elif Ayın Elif 



Elif Dokuz Elif Elif Dört Nokta Dört İKİ Dokuz Dört 
Yedi He üç Altı Elif Sekiz Se Vav Nokta Sekiz Ye Elif 
Elif Vav Elif Elif Dört Elif Elif Altı Elif Elif Elif Dört . 
    Bu yazılır ve büyük bir ağaç dibine gömülür : 

������7�����Y��A �K̂ �%� A �ru�
��� ��H
F �}!�C����A
Ya Menlet biha Mehisan Ya Mustafa Ya Taymuceb 
    Bu yazılır ve hasta bunun suyuyla gusül eder : 
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Havvası surei kul uhiye (cin suresinin havvasları) 

Ey aziz bil ki! meşayihi kiramdan birçoğu bu mübarek Cin suresi ile amel 

edip nice kıymetli nimetlere ve makamlara eriştiler. 

Bu mübarek surenin havvası budur ki: 41 gün boyunca her gün 41 defa 

okusan fermanı ilahi ile cümle cinler ve cin padişahları teshir olurlar, şartı 

budur ki 41.ci günden sonra da her gün 1 defa okumaya devam etmen 

lazımdır. Eğer ki bu müddet zarfında riyazetle oruç tutup halvette olsan 41 

gün sonra cin padişahları ayanen görünüp her hacetini reva ederler, amma 

oruç tutmayıp halvette olmasan dahi her okuduğunda sakin ve halktan uzak 

bir yerde okusan şöyle faideler hâsıl olur ki: cümle nas ve cinler katında 

yüksek mertebelere erişirsin, bütün şerlilerin şerlerinden emin olursun, eğer 

bir cin tutan insanın yanına varsan 1 defa bu mübarek sureyi okusan hakk 

Teâlâ’nın izni ile bir daha o adamı cin tutmaz olup hanesine bir daha 

kötülük erişmez, 41 günden sonra her ne hacet için 1 kere ya 3 kere ya da 5 

defa okusan Biemrillahi Teâlâ hacetin reva olur, 41 günden sonra bir 

hayvana 1 kere okusan fil hal teshir olup asla yanından ayrılmaz olur, 

azizim bil ki bu surei şerife cümle mahlûkatı teshir etmede iksiri azamdır. 



Bir esrarı dahi budur ki: herkim bu mübarek sureyi kendine vird edinip her 

gün 1 defa okusa çok azim faidelerini görür. 

Eğer 3 gün boyunca halvette riyazetli olarak her gün gusül edip her gün 41 

defa okusan kalp gözün açılır, Müslüman cinniler gelip âlemi gaybı 

gezdirirler ve birçok gizli sırları keşfettirirler. 

Bir halvet yere girip orada riyazetli oruç tutsan her gün gusül edip her gün 

bu mübarek sureyi 300 defa okusan 7 günden sonra her gece 7 defa okusan 

her sabah yastığının altına âlemi gaybtan bir altın gelir, amma kimseye 

sırrını izhar etmeyesin yoksa bu nimet elinden gider. 

Ey aziz bil ki bu mübarek sure ile dilersen hem cinleri hem insanları hem 

de perileri teshir edersin. 

Eğer perileri teshir etmek istersen. 21 gün riyazetli olarak halvet bir yerde 

oruç tutup her gün gusül edip her gün bu mübarek sure-i şerifi 21 defa 

okuyup sonra efendimize 1001 defa salavatı şerife oku, 21 gün sonra 

halvette olduğun yer bir nura gark olur ki sanki güneş doğmuş gibi olur, 

peri padişahları yanlarındaki hizmet edenleri ile beraber huzura gelirler, 

aranızda ahd edersiniz, derler ki her gün bu mübarek sureyi 1 kere 

okuyacaksın ve ervahı rahatsız edecek şeylerden kaçınacaksın, hayvani 

gıdalar yemeyeceksin diye şart koşarlar, eğer kabul edersen ne ala, eğer 

kabul etmezsen çekip giderler, şartları kabul ettikten sonra eğer dilersen 

içlerinden bir peri kızını kendine hizmet için istersin biri dahi öne çıkıp 

talip olur, bundan sonra her nereye gitsen o peri kızı sana müptela olup 

seninle beraber gider, her ne hacetin varsa fil hal reva eder, dilersen seni 

perilerin yuvası olan yerlere bulutların üstüne çıkarıp gezdirirler, gaipten 

yiyecek ve içecekler getirirler. 

Eğer bu cin suresini besmelesiz olarak 5144 defa okusan hemen ol vakitte 

sana Hintli bir cin musahhar olur, amma kendini çok iyi manevi korumaya 

almak lazımdır yoksa helak eder. 



Eğer dilersen ervahı tayyibe ile haşır neşir olursun, şöyle ki her gün 3 defa 

bu mübarek cin suresini oku, sabah namazından sonra 1 defa, öğle 

namazından sonra 1 defa, yatsı namazından sonra 1 defa oku, bir zamandan 

sonra ervahı tayyibe gelip dost olurlar, her ne hacetin varsa fil hal reva 

ederler. 

7 gün halvet bir yerde riyazetli oruç tutup her gün 300 defa Cin suresini 

okusan 7. günden itibaren yastığının altına her gün bir altın getirirler. 

Ey aziz bu surei celilin havvası çoktur amma ehli olmayanların eline 

geçmesin diye diğer havvaslarını yazmadım. 

Birde bu mübarek sureyi okumak için bazı şartlar vardır. Çok salavatı 

şerife okuyacaksın, halvet yerde riyazetli oruç tutacaksın (eğer amel için 

şart kılınmış ise). Okurken güzel kokulu buhur yakacaksın, her gün veya 

her gece gusül abdesti alacaksın, okuduğun yere hayızlı kadın girmeyecek, 

asla dünya kelamı konuşmayacaksın, Cin suresini her okuduğun vakit 

azimeti ile beraber okuyacaksın. 

Cin suresi ve azimeti budur. 

جه جه قطرايش جه جه قطرايش جه جه انوش جه جه هيطالوش جه جه عطيوش جه جه نيليوش 

جه جه متتا لوش جه جه ساليوش جه جه نوديوشن جه جه مناليوش جه والسالم عزمت عليكم يا 

معاشر 

االرواح الروحانية اجب انت يا روقائيل وانت يا جبرائيل وانت يا شمسائيل وانت يا ميكائيل 

وانت يا صرفيائيل وانت يا عينائيل وانت يا كسفيائيل بحق جه قطرايش جه هيطراطوش جه منذرو 

قشطش مندرو وقنقيسطش جه قشايش جه عدوانقش جه رمانقش جه وصيبانقش جه صبانقش جه 

ش جه كككهش جه الطفوش جه طيش قطيش اجيبوا دعوتى يا معاشر الخدام كيكلهشللطفو

الروحانية وتوكلوا بحق هندرقش مندرقش هندروقش مندروقش وبحق االسم االعظم المخزون 

المكنون الذى هو بين الكاف والنون اجيبوا يا معاشر الملوك العرضية العجل الساعة الواحا بحق 

يواش هولش هولش يارش مارش ملكوش ربا الها قدوسا  ملشلش موارش اركياش هارش تدرش

مقدسا جبارا قديما عظيما حيا قيوما هو جلى جليون ءال ذريون الخيل شمخ شمخيل شمخيثا يااول 

يااخر ياظاهلر ياباطن ياعالم ياعليم ارسل لى ملئكتك فى اسرع وقت بقوة عظمة ازليتك بعينونى 

ولو ترى اذ فزعوا فال فوت واخذوا من مكان قريب  ويصاعدون جلهيثا يارحمن يارحيم يارحيم

اجيبوا واطيعوا بحق ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم  بسم هللا الرحمن الرحيم قل احي الي 

اللهم يا منزل الوحي فوق سبع سموات وانزل الي خيرك اللهم يامن اليه يهرب الهاربون ويا من فى 



اسئلك ياحي ال تنام انك قلت وقولك الحق انه استمع نفر من الجن عفوه يطمع الطامعون اللهم انى 

يا من يسمع ويرى ويا من هو بالمنظر األعلى فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدى الى الرشد فامنا به 

اللهم انى اسئلك بمن امن بك وبانبيائك ورسلك وبالمؤمنين والمؤمنات وبسنة نبيك محمد صلى هللا 

صالحين والتابعين والسالكين ان تسخرلى قلوب روحانية هذه األسماء وجميع الجن عليه واله وبال

واالنس واقض جميع حوائجى وكن لى معينا ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ 

صاحبة وال ولدا اسئلك اللهم يا من لم يتخذ صاحبة وال ولدا اللهم انى اسئلك ان تنطق قلبى ولسانى 

وان تكون لى معينا وان تسخرلى كل احد وكل شيئ جاوز من ذكر او انثى من العالمين  بالحكمة

وانه كان يقول سفيهنا على هللا شطاطا وانا ظننا ان لن تقول االنس والجن على هللا كذبا وانه كان 

دا رجال من االنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث هللا اح

اللهم يا رافع السموات واالرض ويا خالق المخلوقات والبريات ويا مكون االكوان ويا مدبر الزمان 

ويا منزل القوة والقران ويا فضل ابن ادم على جميع الموجودات ويا حي ال ينام ويا من سخر الجن 

جميع  واالنس وجعل رجاال من االنس يعوذون برجال من الجن  اللهم انى اسئلك ان تسخرلى

االشياء وان تشهر ذكرى فى الخير ياحي الينام اللهم انى اسئلك باسمك االعظم العظيم وبنور 

وجهك األكرم الكريم ان تسخرلى روحانية هذه االسماء بحيث يجيبونى ويجيبوننى ويكونون عونا 

القسم ايها الى على ما اريد اللهم انى توسلت بك اليك يا من هو فعال لما يريد اقسمت عليكم بهذه 

االرواح الروحانية العظام وبااالسماء البهية وبااالسم الذى كان مكتوبا على قلب ادم عليه السالم 

وبااالسم الذى فضلكم على كثير من المالئكة ال اله اال هو رب البرية اجيبوا يا ايتها االرواح 

قدر احدا ان يخالف امرى من الروحانية الطاهرة الزكية بالمكنونية اجيبوا واحسنو دعوتى حتى ال ي

االرواح االرضية من االنس والجن والعدو والصديق والحر والعبد وكل جبار عنيد اعينونى من 

استعان بكم يامالئكة هللا بحق رب العالمين اللهم اجب دعوتى وكن لى معينا انى عبدك استعنت بك 

االسماء انك على ما تشاء قدير اجيبوا اسئلك اللهم باأليات والذكر الحكيم ان تسخر لى روحانية هذه 

دعوتى يامالئكة رب العالمين بحق ما تلوته عليكم من اسم هللا العظيم االعظم وبحق الدعوات 

المستجابات والكلمات التامات واأليات المحكمات والذكر الحكيم اقسمت عليكم بهذه القسم يامالئكة 

هللا طائعين انى استعنت عليكم رب العالمين هللا ربى اجيبوا دعوتى وكونوا لى عونا السماء 

واقسمتم عليكم باهلل الحي القيوم القسم عليك يا مذهب بحق االسم المكتوب على قلب الشمس وبحق 

السم العظيم االعظم العزيز يا مذهب بحق رب العالمين وبحق الملك الغالب عليك روقايائيل وبناه 

اعتك وحكمك اجمعين وكونوا عونا لى على ما اريد باه اجب انت وقبائلك وخدامك كل من تحت ت

بحق ما تلوته عليكم تكونوا معينين وال تكونوا عونا علي بحق يوم االحد ياجبرائيل وبحق االسم 

المكتوب على قلب القمر وبحق واحد القهار وبحق الجبار اجب يا مرة وبحق الملك الغالب عليك 

لك وعشيرتك وكل من كان تحت حكمك اجمعين وكونوا جبرائيل بحق يوم االثنين احضر انت وقبائ

عوانى على ما اريد بحق ما تلولته عليكم من اسماء هللا العظيم االعظم وبحق الدعوة والذكر الحكيم 

اللهم كن لى معينا اقسمت عليكم يا سمسائيل وبحق صاحب الدعوة والبينة العليا وبحق هللا الشكور 

ا احمر بحق الملك الغالب عليك وهو سمسائيل بحق يوم الثلثاء اجب وكن لى عونى على ما اريد ي

اجب انت وقبائلك وعشيرتك وافعل ما اريد بحق سبوح قدوس رب المالئكة والروح كونوا هلل 

وباالسماء طائعين اجيبوا يا مالئكة هللا رب العالمين اجب يا ميكائيل بحق الدعوة وااليات والذكر 

السموات واالرض وهو بكل شيئ عليم اجب يا فرقان بحق الملك الحكيم وبحق هللا الذى خلق 



الغالب عليك ميكائيل وبحق االسم المكتوب على قلب عطارد وبحق يوم االربع وبحق قال للسموات 

واالرض اءتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين وكونوا عونا على ما اريد بحق ما تلوته عليكم 

ا علي اجب يا صرفيائيل بحق الملك القديم الحي القيوم وبحق صلوة كونونا معينين والتكونوا عون

الخمس انه بكل شيئ عليم وبحق هللا الطاهر الظاهر وبحق االسم المكتوب على قلب المشترى اجب 

يا شمهورش انت وخدامك واشباعك وعشيرتك واليخالف احد منكم عن هذه االسماء هللا وبحق 

الغالب عليك صرفيائيل وبحق يوم الخميس اجب انت واعوانك  االسم العلي العظيم وبحق الملك

عنيائيل وبحق يوم الجمعة وبحق يا جامع الناس ليوم الريب فيه وبحق هللا الخبير وبحق االسم وقبائلك وخدامك واتباعك واشيائك واليخالف منكم احد وبحق اسم هللا العظيم كن لى معينا اجب يا 

المكتوب على قلب الزهرة اجب 

انت يا ذوبعة وبحق الملك الغالب عليك عينائيل بحق يوم السبت 

وبحق من سخر المسخرين بين السماء واالرض والسحاب المسخر وبحق الملك الغالب عليك 

كسفيائيل بحق يوم السبت اجيبوا يا معاشر االرواح الروحانية واالرضية طائعين بهذه الدعوة 

ضروا الى مكانى واسمعوا خطابى وانصرفوا فيما اريد والذكر الحكيم وبحق ملوك الروحانية اح

الواحا الواحا العجل العجل الساعة الساعة ان كانت اال صيحة واحدة فاذاهم جميع لدينا محضرون 

اجيبوا داعي هللا وامنوا به تغفرلكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن ال يجب داعي هللا فليس 

ه اولياء اولئك فى ضالل مبين احضروا واطيعوا وقفوا بين بمعجز فى االرض وليس له من دون

يدي واقض حاجتى وانصرفكم فيما اريد ومن يخلف منكم تحرقونه المالئكة بالشهب فوجدناه ملئت 

حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اسمعوا واطيعوا ومن لم يستمع 

ا الندرى اشر اريد بمن فى االرض ام اراد بهم ربهم رشدا وانا ويطيع األن يجد له شهابا رصدا وان

منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرائق قددا  وانا طننا ان لن نعجز هللا فى االرض ولن نعجزه 

هربا وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فال يخاف بخسا وال رهقا وانا منا المسلمون ومن 

فاؤلئك تحرو رشدا اقسمت عليكم ايها الروحانيون واالرضيون بهذه االسماء  القاسطون فمن اسلم

اجيبوا بحق ما تلوته عليكم واليتخلف منكم احد واحشروا الى جميع االرضين اجيبوا يا معاشر 

االرضية بحق ما تلوته عليكم من اسماء هللا مسرعين طائعين واليتاخر منكم احد اجيبوا واليقسط 

القاسطون فكانوا لجهنم حطبا اجيبوا يا معاشر االرضية سامعين مطيعين غير  منكم واحد واما

كارهين بحق ما تلوته به عليكم وانه لقس لو تعلمون عظيم وان لو استقاموا على الطريقة آلسقيناهم 

ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عزابا صعدا اجيبوا واستقيموا واطيعوا 

م احد فيما اصرفه فيه بحق ما تلوته اقسمت به عليكم فان المساجد هلل فال تدعوا مع هللا واليخالف منك

احدا وانه لما قام عبد هللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعوا ربى والاشرك به احدا اللهم 

طفك وبميم انى اسئلك بجيم جمالك وبعين علمك وبغين غفرانك وبفاء فضلك وبكاف كبريائك وبالم ل

ملكك وبقاف قدرتك وبالف الهيتك وبضاء ضيائك وبراء رضوانك وبسين ثنائك وبنون نورك 

وبواو وجهك ياحي ياقيوم ياهللا ادعوك بما ثبت انبيائك ورسلك به اوليائك وبحق اسمائك الذين 

يها علمت بها انت وقولك الحق امكنهم باسمائهم ان تسخرلى روحانية هذه السورة واياتها وارض

يخدمونى فاصرفهم فيما اريد والاحرقهم فى معصية انك على كل شيئ قدير انى ال املك لكم ضرا 

وال رشدا قل انى لن يجيرنى من هللا احد ولن اجد من دونه ملتحدا اال بالغا من هللا ورساالته ومن 

مون من اضعف يعص هللا ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راو مايوعدون فسيعل

ناصرا واقل عدد قل ان ادرى اقريب ما توعدون ام يجعل له ربى امدا عالم الغيب والشهادة فال 



يظهر على غيبه احدا اال من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان 

حق مساجد هللا قد ابلغوا رساالت ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيئ عددا اللهم انى اسئلك ب

وبحق الساجدين هلل وعبادك الصالحين وعبادك الدائمين وعبادك الراغبين انت هللا يا هللا يا هللا يا هللا 

يا كريم بحق من دعاك ان تسخرلى روحانية هذه االسماء العظام وكن لى معينا اللهم انى اسئلك من 

انى اسئلك بكالمك العظيم وبسورة قل  اليشرك لك بربه احدا وان تقينى وتهيئ من امرى رشدا اللهم

احي وبالوعد الوعيد وبعلمك المبين انى استعنت بك اللهم يسرلى امرى وكن لى معينا استعنت باهلل 

العظيم وباأليات والذكر الحكيم ان تسخرلى قلوب خلقك من الجن واالنس اجمعين يا من احصى كل 

قريب ياموجود يامن ال يوصف بقيام والقعود شيئ عددا يامغني الخالئق ولم يزل دائما ابدا يا

سخرلى عبدك خادم هذه السورة ابويوسف وسخرلى روحانية هذه السورة يخدمونى ويطيعونى انك 

على كل شيئ قدير اجيبوا يامعاشر الروحانية واالرضية بحق ماتلوته به عليكم الواحا الواحا الواحا 

يتخلف منكم احد بحق ما تلوته به عليكم وانه لقسم لو العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة ال 

تعلمون عظيم بحق محمد وعلى خير خلقه واله اجمعين برحمتك يا رب وسلم تسليما كثيرا كثيرا 

برحمتك يا ارحم الراحمين اتى امر هللا فال تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون وسالم على 

المرسلين والحمد هلل رب العالمين

TÜRKÇE OKUNUŞU

Cehin cehin katrayişin ceh ceh katrayişin ceh ceh enuşin ceh ceh heytaluşin 

ceh ceh atyuşin ceh ceh neyleyuşin ceh ceh metetaluşin ceh ceh saleyuşin 

ceh ceh nuduyuşin ceh ceh munaleyuşin cehin vesselamu azzemtü aleyküm 

ya muaşiral ervahirruhaniyyeti ecib ente ya rukail ve ente ya cebrail ve ente 

ya semsemail ve ente ya mikail ve ente ya sarfiyail ve ente ya aynail ve 

ente ya kesfiyail bihakki cehin katrayişin cehin heytaratuşin cehin munzuru 

kaştaşin mündervin ve kankıytişin cehin kaşayişin cehin advanakaşin cehin 

remanakaşin cehin vesıybanakaşin cehin sabanakşin keykelheşleltafuşin 

cehin kekkeheşin cehin eltafuşin cehin tıyşin katıyşin ecibu da’veti ya 

maaşiral huddamirruhaniyyeti vetevekkelu bihakki henderkaşin 

menderkaşin henderukaşin menderukaşin vebihakkil ismil azamil mahzunil 

meknunillezi hüve beynel kafi vennuni ecibu ya maaşaral mulukil ardiyyeti 

el acel essaate elvahan bihakki melşelşin mevarişin erkeyaşin herişin 

tedreşin yevaşin huleşin huleşin yarişin marişin melkuşin rabben ilahen 

kuddusen mukaddesen cebbaren kadimen azimen hayyen kayyumen hüve 

cella celyunin ealin zeryuninil hayli şemhi şemhilin şemhisa ya evvelü ya 

ahiru ya zahiru ya batinu ya alimu alimu ersel li melaiketike fi esrei vaktin 



bikuvvetin azametin ezeliyyetike beiynuni veyusaiduni celhisa ya rahmanu 

ya rahim ya rahim velev tera iz feziu fela fevte ve ühizu min mekanin karib 

ecibu ve etı-u bihakki la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim. 

Bismillahirrahmanirrahim kul uhiye ileyye allahümme ya münzilel vahyi 

fevka seb-a semavatin ve enzil ileyye hayruke allahümme ya men ileyhi 

yehribül heribüne veya men fi afvihi yatmeuttamiun. Allahümme inni es-

elükeya hayyu la tenamu inneke kulte ve kavlükel hakku ennehüstemea 

neferun minel cinni ya men yesmeu veyera veya men hüve bilmanzaril ala 

fekalu inna semi’na kur-anen aceba.yehdi ilerrüşdi feamenna bihi 

allahümme inni es-elüke bimen amene bike vebienbiyaike verusülike 

vebilmü’minine vel mü’minati vebisünneti nebiyyike muhammedin 

sallallahu aleyhi ve alihi vebissalihin vettabiin vessalikin entüsahhirli 

kulube ruhaniyyeti hazihil esmai ve cemiil cinni vel insi vakdi cemii 

havaici ve künli muinen velen nüşrike birabbina ahaden. Ve ennehü teala 

ceddü rabbine mettehaze sahibeten vela veleden. Es-elüke allahümme ya 

men lem yettehiz sahibeten vela veleden allahümme inni es-elüke en 

tentıka kalbi ve lisani bilhikmeti ve entekünü li muinen ve entüsahhirali 

külle ahadin ve külle şey-in caveze min zekerin ev ünsa minel alemin. ve 

ennehü kane yekulu sefihüna alallahi şatata ve enna zanenna en len tekulel 

insü vel cinnü alallahi keziba. Ve ennhü kane ricalün minel insi yeuzüne 

biricalin minel cinni fezedühüm rahaka. Ve ennhüm zanü kema zanentüm 

en len yeb-asallahü ahada. Allahümme ya rafiassemavati vel-ardi veya 

halikal mahlukati vel beriyyati veya mükevvinel ekvani veya 

müdebbirazzamani veya münzilel kuvveti velkur-ani veya faddele ibni 

ademe ala cemiil mevcudati veya hayyu la yenamu veya men sahharal cinni 

vel insi veceale ricalen minel insi yeuzüne biricalin minel cinni allahümme 

inni es-elüke entüsahhira li cemiil eşyai ve enteşhere zikri fil hayri ya 

hayyu la yenamu allahümme inni es-elüke biismikel a’zamil azim ve binuri 

vechikel ekremil kerim en tüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmai bihaysü 

yecibuni ve yücibuneni veyekününe avnen ila ala ma üridü allahümme inni 

tevesseltü bike ileyke y amen hüve fe’alün lima yürid. aksamtü aleyküm 

bihazihil kasemi eyyühel ervahurruhaniyyetil izam vebil esmail behiyyeti 

vebil ismillezi kane mektuben ala kalbi âdem aleyhisselam vebil ismillezi 

faddaleküm ala kesirin minel melaiketi. La ilahe illa hüve rabbül beriyyeti 

ecibu ya eyyetühel ervahurruhaniyyetit tahiratiz zekiyyeti bilmeknuniyyeti 

ecibü ve ahsinu da’veti hatta la yakdiru ahaden en yuhalife emri minel 



ervahul ardiyyeti minel insi vel cinni vel adüvvi vessıddıyki vel hürrü vel 

abdü ve küllü cebbarin anidin eiynuni men isteanü biküm ya melaiketüllahi 

bihakki rabbil alemin. Allahümme ecib da’veti vekünli muiynen inni 

abdeke isteantü bike es-elüke allahümme bil ayati vezzikril hakim 

entüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmai inneke ala ma teşau kadir ecibu 

da’veti ya melaiketü rabbil alemin bihakki ma televtühü aleyküm min 

ismillahil azimil azam ve bihakkid da’vatil müstecabati 

velvelkelimatittammati ve ayatil muhkemati vezzikril hakim aksamtü 

aleyküm bi hazihil kasemi ya melaiketullahi rabbi ecibu da’veti vekunu li 

avnen li esmaillahi taiıyne inni isteantü aleyküm rabbel alemine ve aksamtü 

aleyküm billahil hayyil kayyum li uksime aleyke ya müzehheb bi hakkil 

ismil mektubi ala kalbişşemsi vebihakkil ismil azimil azamil aziz bihakki 

rabbil alemin. Vebihakkil melikil galibi aleyke rukayail ve benahin bahin 

ecib ente ve kabailüke ve hüddamüke külli min tahti taatike ve hükmike 

ecmain vekunu avnen li ala ma üridü bihakki ma televtühü aleyküm tekunu 

muiynine vela tekünü avnen aleyye, ecib ya cebrail bihakki yevmil ahad 

vebihakkil ismil mektubi ala kalbil kameri vebihakkil melikil vahidil 

kahhar vebihakkil melikil cebbar ecib ya mürre bihakkil melikil galibi 

aleyke cebrail bihakki yevmil isneyn uhdur ente ve kabailüke ve aşiretüke 

vekülle men kane tahte hükmike ecmain. Vekünü avani ala ma üridü 

bihakki ma televtühü aleyküm min esmaillahil azimil azam vebihakkid 

da”vati vezzikril hakim allahümme kün li muinen aksamtü aleyke ya 

semsail vebihakki sahibid da`veti velbeyyinetil ulya vebihakkillahişşekur 

ecib ve künli avni ala ma üridü ya ahmer bihakkil melikil galibi aleyke 

semsail, bihakki yevmissülesa ecib ente ve kabailüke ve aşiretüke vef-al ma 

üridü bihakki subbuhun kuddusun rabbül melaiketü verruh kunu lillahi 

vebil esmai taiiyne ecibu ya melaiketullahi rabbil alemin. Ecib ya mikail 

bihakkid da`veti vel ayati vezzikril hakim vebihakkillahillezi 

halakassemavati vel-ardi vehüve bikülli şey-in alim ecib ya furkan bihakkil 

melikil galibi aleyke mikail vebihakkil ismil mektubi ala kalbi utarid 

vebihakki yevmil erbai vebihakki kale lissemavati vel-ardi`tiya tav-an ev 

kerhen kaleta ateyna taiiyn. Vekunu avnen ala maüridü bihakki ma 

televtühü aleyküm künü muiyniyne vela tekünü avnen aleyye. Ecib ya 

sarfiyail bihakkil melikil kadimil hayyul kayyum vebihakki salatel hams 

innehü bi külli şe-yin alim. Vebihakkillahit tahiriz zahir vebihakkil ismil 

mektubi ala kalbil müşteri. Ecib ya şemhureşin ente ve huddamüke ve 



a
eşbaüke ve aşiretüke vela yuhalifu ehadün minküm an hazihil esmaillahi 

vebihakkil melikil galibi aleyke sarfiyail vebihakki yevmil hamis ecib ente 

ve `vanüke ve kabailüke vehüddamüke ve etbaüke ve eşyaüke vela 

yuhalifu minküm ehadün vebihakki ismillahil azim künli muiynen ecib ya 

aynail bihakki yevmil cum-ati vebihakki camiunnasi leyevmin la raybe fihi 

vebihakkillahil habir vebihakkil ismil mektubi ala kalbizzühreti. Ecib ya 

züb-a bihakkil melikil galibi aleyke aynail bihakki yevmissebti vebihakki 

men sahharil musahharin beynessemai vel-ardi vessahabil musahhari 

vebihakkil melikil kadir. Ecib ya meymun bihakkil ismil mektubi ala kalbi 

zuhal vebihakkil melikil galibi aleyke kesfiyail bihakki yevmissebt. Ecibu 

ya maaşaral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti taiiyne bihazihid da`veti 

vezzikril hakim vebihakki mülükürruhaniyyeti uhduru ila mekani vesmeu 

hitabi vensarifu fima üridü elvaha elvahan el acel el acel essaate essaate 

inkanet illa sayhaten vahideten feizahüm cemiun ledeyna muhdarun. Ecibu 

daiyallahu ve aminu bihi yagfirleküm min zünübiküm veyücirküm min 

azabin elim. Vemen la yücib daiyallahi feleyse bi mu`cizin fil-ardi veleyse 

lehü min dünihi evliyae ülaike fi dalalin mübin uhduru ve etiy-u ve kifu 

beyne yedey vakdi haceti vensarifeküm fima üridü vemen yuhallif minküm 

tahrikunehü el melaiketü bişşehebi fevecednahü müliet harasen şediden ve 

şühüben ve inna künna nak-udu minha makaide lissem-i femen yestemi` 

ismeu ve etiu vemen lem yestemi` ve yutiul ane yecid lehü şihaben rasaden. 

Ve inna la nedri eşeerun üride bimen fil-ardi em erade bihim rabbühün 

raşede. Ve enne minnessalihune veminna düne zalik künna taraika kidede. 

Ve enna zanenna en len nu`cizallahe fil-ardi velen nu`cizehü herebe. Ve 

enna lemma semi`nel hüda amenna bihi femen yü`min birabbihi fela 

yehafu bahsen vela raheka. Ve enna minnel müslimune ve minnel kasitun 

femen esleme fe ülaike taharrav raşede. Aksamtü aleyküm 

eyyüherruhaniyyun vel-ardiyyun bihazihil esmai ecibu bihakki ma 

televtühü aleyküm vela yetehallefü minküm ehadün vahşuru ila cemiil 

aradiyn. Ecibu ya maaşaral ardiyyeti bihakki ma televtühü aleyküm min 

esmaillahi müsriiyne taiiyne vela yeteahhara minküm ehadün ecibu vela 

yaksetu minküm vahidün. Ve emmel kasitune fekanu licehenneme hataba. 

Ecibu ya maaşaral ardiyyeti samiiyne mutiine gayra karihine bihakki ma 

televtühü bihi aleyküm ve innehü lekasemün lev ta`lemune azim. Ve 

enlevistekamu alettarikati leeskaynahüm maen gadeka. Lineftinehüm fihi 

vemen yu`rid an zikri rabbihi yeslükhü azaben saade. Ecibu vestekimu ve 



etiu vela yuhalifu minküm ehadün fima asrifhü fihi bihakki ma televtühü 

aksamtü bihi aleyküm feennel mesacide lillahi fela ted-u maallahi ehaden. 

Ve ennehü lemma kameabdullahi yed-uhu kadu yekunune aleyhi libed. Kul 

innema ed-u rabbi vela üşrikü bihi ehade. Allahümme inni es-elüke bicimi 

cemalike vebi ayni ilmike vebi gayni gufranike vebi fai fadlike vebi kâfi 

kibriyaike vebi lami lutfike vebi mimi mülkike vebi kâfi kudretike vebi 

elifi ilahiyyetike vebi dai diyaike vebi rai ridvanike vebi sini senaike vebi 

nuni nurike vebi vavi vechike ya hayyu ya kayyum ya allah ed-uke bima 

sebete bihi enbiyaike verusulike bihi evliyaike vebihakki esmaikellezine 

alimte biha ente ve kavlükel hakku emkinühüm biesmaihim entüsahhirali 

ruhaniyyete hazihissureti ve ayatiha ve aradiha yahdimuni feüsarrifehüm 

fima üridü vela ahrikahüm fi ma`siyetin inneke ala külli şey-in kadir. İnni 

la emlikü leküm darran vela raşeden. Kul inni len yücirani minallahi 

ehadün velen ecide min dünihi mültehade. İlla belagan minallahi 

verisalatihi vemen ya`sillahe verasulehü feenne lehü nara cehenne halidine 

fiha ebede. Hatta iza raev ma yuadune feseya`lemune men ed-afu nasiran 

ve ekallu adede. Kul in edri ekaribun ma tuandune em yec-alu lehü rabbi 

emede. Alimul kaybi veşşehadeti fela yuzhiru ala gaybihi ehade. İlla 

menirteda min rasulin feinnehü yeslük min beyni yedeyhi vemin halfihi 

rasade. Liya`leme en kad eblegu risalati rabbihim ve ehata bima ledeyhim 

ve ahsa külle şey-in adede. Allahümme inni es-elüke bihakki mesacidallahi 

vebihakkissacidine lillahi ve ibadike ve ibadikessalihin ve ibadikeddaimin 

ve ibadikerragibin entallahu ya allahu ya allahu ya allah ya kerimu bi hakki 

men deake en tüsahhirali ruhaniyyete hazihil esmail izam vekünli muinen 

allahümme inni es-elüke men la yüşrikü leke birabbihi ehade. Ve en tekiyni 

veteheyyi` min emri raşede. Allahümme inni es-elüke bikelamikel azim 

vebisureti kul uhiye vebil va`dil vaid vebi ilmikel mübin inni isteantü bike 

allahümme yessirli emri vekünli muinen isteantü billahil azim. Vebil ayati 

vezzikril hakim en tüsahhirali kulube halkike minel cinni vel insi ecmain. 

Ya men ahsa külle şey-in adede. Ya mugniyel halaika velem yezel daimen 

ebeden. Ya karibu ya mevcud ya men la yusafu bikiyamin vela kuudin 

sahhirli abduke hadimi hazihissurati ebu yusuf ve sahhirli ruhaniyyete 

hazihissureti yahdimuni ve yutiuni inneke ala külli şey-in kadir. Ecibu ya 

maaşiral ervahurruhaniyyeti vel-ardiyyeti bihakki ma televtühü bihi 

aleyküm elvahan elvahan elvahan el-acel el-acel el-acel essaate essaate 

essaate. La yetehallefü minküm ehadün bihakki ma televtühü bihi aleyküm 



ve innehü lekasemün lev ta`lemune azim bihakki muhammedin ve ala hayri 

halkihi ve alihi ecmain birahmetike ya rabbi veselleme teslimen kesira 

kesira. Birahmetike ya erhamerrahimin. Eta emrullahi fela testa`ciluhu 

sübhanehü veteala amma yuşrikun veselamun alel murselin vel 

hamdülillahi rabbil âlemin.                  

Daveti Perizat 

Eğer perileri davet etmek istersen, halvette tam 7 gün riyazetli oruç tutup 

her gün gusül edip her gün Allah rızası için 2 rekât namaz kılarsın 

namazdan sonra 25 defa kul uhiye (cin suresini) okursun cin suresini 

okumayı bitirince 55 defada perizat azimetini okursun, 7 gün oluca kul 

uhiye (cin suresini) 41 defa okursun, azimeti ise 1057 defa okursun, 

Havvası sure-i Cin hürmetine filhal nur yüzlü periler gelip hicabları 

ardından selam verirler, ey derviş ey Allahın kulu bizi ne için rahatsız ettin? 

bize neden zahmet verip buraya kadar getirdin derler, sende hemen ayağa 

kalkıp tazim ve hürmetle selamlarını alıp Allahın rahmeti ve bereketi sizin 

üzerinize olsun, siz beni nasıl Aziz kıldıysanız Allah ta sizi aziz kılsın, 

sizden hacetim şudur ki aramızda dostluk olsun ve hem içinizden biri her 

zaman benim yanımda durup bana yoldaş olsun, dersin, perilerden biri öne 

çıkıp ' sen hakk tealanın hak yolu üzere olduğun müddetçe bende sana 

hizmet ederim, lakin şartım şudur ki: hayvanat yemeyeceksin sarımsak ve 

soğan gibi kerih kokusu olan şeyler yemeyeceksin her cuma ve perşembe 

günü gusül abdesti alıp daima taharet üzere olacaksın, her cuma günü 

namazdan evvel bir fakire sadaka vereceksin, diye sana şart koşar, eğer 

kabul edersen ne ala, etmez isen emeklerin boşa gider, bundan sonra o peri 

kızı sen ne dilersen hemen yerine getirir, okuma esnasında sandal lüban ve 

öd buhurlarını yakacaksın. 

Azimeti perizat budur 

مستطيع عزمت عليكم واقسمت عليكم يا ملك زوبعة ويا ملك ميمون ويا ملك طوطيار بحق عثود 

ياعنيائيل ياجبرائيل ياطيرائيل انديوش هيقوش غميوش اجيبونى واحضرونى واطيعونى اجيبوا 



داعي هللا بحق اباء العلوية وامهات السفلية وبحق اسرار الحروفات المسرورة واال سلمه هللا عليكم 

 شواظ من نار ونحاس فال تنتصران  العجل العجل العجل

Türkçe okunuşu 

azzemtü aleyküm ve aksamtü aleyküm ya meliki zübe-a veya meliki 

meymun veya meliki tutayyarin bi hakki asudin müsteti-in ya anyail ya 

cebrail ya tayrail endeyuşin heykuşin gamyuşin ecibuni vahduruni ve etiuni 

ecibu daiyallahi bihakki abail ulviyyeti ve ümmehatissüfliyyeti ve bihakki 

esraril hurufatil mesrureti ve illa sellemehullahu aleyküm min narin ve 

nuhasün fela tentesiran el acel el acel el acel 

Daveti Ebu yusuf 

Elbiseni ve bedenini temizleyip halvet bir yere girip orada 3 gün riyazetli 

oruç tutup gecede ve gündüzde 500 defa cin suresini oku, okuma esnasında 

cavi buhuru yak, 3 gün tamam olunca karşına 6 tane şahıs gelip türlü türlü 

oyunlar yapıp seni vazgeçirmeye çalışırlar, onlara hiç iltifat etmeyip 

okumayı bırakmamalısın, taki 7.ci şahıs gelip sana selam verir, ebu yusufun 

alemeti budur ki beyaz elbise giyer uzun saçlıdır, sende hemen tazim ve 

hürmetle selamını alırsın, sana' isteğin nedir benden ey abdussalih der, 

sende hemen tek isteğim: ihtiyaç anında sizinle görüşebilmek için gerekli 

olan kelimeleri öğretmenizi istiyorum, dersin ve hemen yine cin suresini 

okumaya başlarsın. taki sana öğretmeye başlayıncaya kadar okursun, amma 

bu kelimeleri öğrenmekten başka bişey istemeyeceksin, hacet anında o 

kelimeleri söylersen hemen 1 cinni hazır olup emre itaat eder, amma sakın 

şer işlerinde tasarrufa kalkmayacaksın, bu tertip denenmiştir. 



Daveti Cin (diğer) 

Salı günü halvet bir yere girip 3 gün riyazetli oruç tutup her gün 1000 defa 

cin suresini okursun, amma her gün lüban buhurunu yakıp ondan sonra 

okursun, 4 gün sonra yani cuma günü geceleyin kalkıp yine okumaya 

başlarsın, hemen uzun boylu ve kolları uzun bir cin gelir, hiç korkma,  sana 

selam verir, sende Allahın ve rasulu muhammed mustafanın selamı sizin 

üzerinize olsun, dersin, hemen ardından 3 tane daha cin belirir, bil ki 

hacetin reva olmustur, derhal hürmet ve tazimle :ya ebu yusuf halimi 

görüyorsun, ben fakirim ailem ve kendimin rızkı dardır, hacca gitmek 

istiyorum lakin malım ve mülküm yetmiyor, geçimimde bana yardım et, 

dersin, hemen arkasındaki 3 cin kaybolup giderler, biraz sonra tekrar gelip 

dünyalık çok mal getirirler, bu şekil üzere şeyh hüseyin bin mansur amel 

etmişti, cinler ona 10 bin tane altın getirmişlerdi, sana düşen çok 

şükretmektir azizim, hiç korkmana gerek ve lüzüm yoktur, amma korkarsan 

veya kalbine bir korku gelse bu gelen cin bilki müslüman dır, adı ebu yusuf 

dur, cinlerin bir melikidir, hemen durumunu anlar ve seni daha fazla 

korkutmamak için gözden kaybolup gider, hiç zarar vermez.   

Daveti Sure-i İhlas 

Not: 

Bu davetleri okurken asla ve kat-a üzerinde okuduğun seccadenin 

üzerinden kalkmayasın, her ne azimet veya her ne daveti okursan oku işin 

bitmeden sakın yerinden kalkmayasın, yani okuma işi her zaman bir 

celsede yapılır, aksi halde davete icabet olunmaz. 

Eğer ihlas suresinin hadimleri ile dost olmayı ve onlardan gizli ilimleri 

öğrenmek istersen, çarşamba günü bir halvet yere girip orada 3 gün 

riyazetli oruç tutup her gün gusül edip her namazdan sonra 1000 defa ihlas 

suresini oku, her gün okurken öd ve sandal buhur edersin, cuma günü gece 

olunca gece yarısı kalkıp 2 rekât hacet namazı kılıp ardından 1000 defa 

daha ihlas suresini oku, hemen odanın duvarları yarılıp içeriye bir nur 



doğar, 3 tane melek gelip selam verirler, sen de hemen hürmet ve tazim ile 

selamlarını alıp 'siz beni nasıl aziz kıldıysanız Allah ta sizi öyle aziz kılsın 

dersin. Sonra aranızda ahd edersiniz, meleklerin şartlarını kabul edersen ne 

ala, etmezsen emeklerin boşa gider. 

Bu gelen melekelerin birinin adı abdullah birininki abdulvahid birininki 

abdussamed dir. Her ne zaman bir hacetin olsa ' 1 defa ihlas suresini 

okuyup, ya abdullah yanıma gel' dersin. Hemen yanında hazır olur, bu 3 

melek ne muradın varsa derhal reva ederler. 

Her bin defa okuduktan sonra bu dua 1 kere okunur 

ئ رحمة وعلما اللهم انى اسئلك ان تسخر لى خدام هذه السورة ياحنان انت الذى وسعت كل شي  قال ال اله اال هللا محمد رسول هللا

 الشريفة بحق من

Türkçe okunuşu 

Ya hannanu entellezi vesi'te külle şey-in rahmeten ve ilmen allahümme inni 

es-elüke en tüsahhirali hüddame hazihissuretişşerifeti bi hakki men kale la 

ilahe illallah muhammedün rasulullah 

Daveti Sure-i İhlas (diğer) 

Ey aziz ey iki gözümün nuru ey derviş!  İhlası şerif her türlü işte kibriti 

ahmerdir, yeter ki sen davet etmeyi ve okuma şeklini bil. 

Bu mubarek sure-i şerifi okuma usulullerinden biride budur, 

Perşembe günü başlayıp her gün 1001 defa bu mubarek sure-i şerifi azimeti 

ile beraber okuyacaksın. Ve her gece kalkıp Allah rızası için 2 rekât namaz 

kılıp Tekrar 100 defa bu mubarek sure-i şerifi azimeti ile beraber 

okuyacaksın. Okumadan evvel ve okuduktan sonra 12 defa salavatı şerife 



okuyacaksın. Bu hal üzere taki bu ihlası şerifin müvekkeli olan melekler 

davete icabet edinceye kadar devam edersin. Elbette ve elbette davete 

icabet ederler, hiç Şekk ve şüphe etmeyesin. Hakk tealanın izni ile Çok 

büyük faidelerini görürsün. Bu şekil okuma usulu Hace Muhammed El 

Mağribi hazretlerinden rivayet olunmuştur. Amma şartı budurki okuma 

esnasında asla kimse ile konuşmayacaksın. Halvet bir yerde okuyacaksın. 

İhlası şerifi okuma usulu böyledir 

بسم هللا الرحمن الرحيم قل هو هللا احد اجب ياجبرائيل سامعا مطيعا بحق يابدح هللا الصمد اجب 

ياميكائيل سامعا مطيعا بحق ياباسط  لم يلد ولم يولد اجب يااسرافيل سامعا مطيعا بحق ياهللا ولم يكن 

لراحمينله كفوا احد اجب ياعزرائيل سامعا مطيعا بحق يارحمن برحمتك ياارحم ا    

Türkçe okunuşu 

Bismillahirrahmanirrahim Kul hüvallahu ehad ecib ya cebrail samian 

mutian bihakki ya budduh allahüssamed ecib ya mikail samian mutian 

bihakki ya basit lem yelid velem yuled ecib ya israfil samian mutian 

bihakki ya allah velem yekün lehü küfüven ehad ecib ya azrail samian 

mutian bihakki ya rahman birahmetike ya erhamerrahimin. 

Daveti Sure-i İhlas (diğer) 

Eğer bu mubarek sure-i celilin Müvekkeli olan meleklerle dost olmak 

istersen cumartesi günü sabah namazını halvet bir yerde kılıp ta öbür 

cumaya kadar o halvet yerde kalırsın. Bu arada riyazetli oruç tutarsın. Az 

yiyip hiç dünya kelamı etmezsin. Ve her gün gusül abdesti alıp daima 

tahareti kâmile üzere olursun. Ve her farz namaz ardından bu mubarek sure-

i celili 1000 defa okursun. Okuma işi bitince bu dua yıda 1 defa okursun. 

Fermanı ilahi ile biemrillahi teala perşembe günü geceleyin 3 melek gelir, 

yüzleri nur, kendileri nur, etraflarına nur saçarlar. Hemen yüzlerine 



bakmayıp gözlerini başka yere çevirirsin. Esselamün aleyke ya Abdullah, 

deyip selam verirler. Sende hürmet ve tazim ile ayağa kalkıp Ve aleyküm 

selam verahmetullahi veberakatühü Deyip selamlarını alırsın. Ey iki 

gözümün nuru, Ey derviş ne söylerler ise hürmet ve çok tazim ederek cevap 

verip her ne şart koşarlar ise hemen kabul et. Bu işler dünyada bir kere olur. 

Hayatta iken sağlığın ve sıhatın yerinde iken 7 gün sabredip bu ameli yap. 

Dünya ve ahiret eline geçer. Hakk teala her neki yarattı ise cümlesi sana 

muti olur. Daha bunun şerhi çoktur, biz bu kadara ihtisar ettik, hakk teala 

başarı ihsan eyleye. 

1000 defanın sonunda 1 kere okunacak dua budur 

اللهم انى اسئلك بميم الملك والملكوت والم اللطف وحاء الحلم والحكمة وقاف القدرة و واو الودود   ال

جمال وحاء الحلم والوالية و هاء الهداية ونون النمو والسكون وفاء الوفاء والصاد الصدق والجيم

وعين العلم وياء اليقضة واليقين ان تسخر لى اعوان الموكلين والخادمين باسماء الشريفة فى هذه 

السورة انك على كل شيئ قدير يا من اراد شيئا ام يقول له كن فيكون فسبحان الذى بيده ملكوت كل 

 شيئ واليه ترجعون

Türkçe okunuşu 

Allahümme inni es-elüke bimimil mülki vel meleküti velamillutfi ve hail 

hilmi vel hikmeti ve kafil kudreti ve vavil vedüdi vel vilayeti ve hail 

hidayeti ve nununnümüvvi vessukuni ve fail vefai vessadissıdkı vel cimil 

cemali vehail hilmi ve aynil ilmi veyail yakazati vel yakini en tüsahhirali 

a'vanel müvekkeline vel hadimine bi esmaişşerifeti fi hazihissureti inneke 

ala külli şey-in kadir ya men erade şey-en en yekule lehü kün feyekün 

fesübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey-in ve ileyhi turceun 



Daveti Sure-i İhlas (diğer) 

Eğer ehli keramet olmak istersen, kalp gözünün açılmasını havada uçmak 

veya tayyi mekan gibi harikul ade işleri yapmayı murad edersen. Halvet bir 

yere girip haramlardan kaçınacaksın. 40 gün boyunca bu mubarek sure-i 

ihlası her gün her 5 vakit namaz ardından 1000 defa okuyacaksın. 40 gün 

sonra cümle mahlûkat bütün cinler ve insanlar muti olurlar. Hakk tealanın 

emri ile Hiçbir şey sana zarar veremez. Ve hertürlü keramete erişirsin. Asla 

şekk ve şüphen olmasın. Amma şartı budurki: hiç yalan söylemeyeceksin. 

Ve asla namazlarını kazaya bırakmayacaksın. Vakit olunca hemen 

kılacaksın, hayvanat ve hayvanattan meydana gelen şeyler yemeyeceksin. 

40 gün böylece sabredip her namaz ardınca 1000 defa okusan böyle ehli 

keramet olursun. Zira bu sure-i şerif ismi azamdır. Okumadan evvel ve 

okuduktan sonra 12 defa salavatı şerife okuyacaksın. Ve her okumayı 1 

celsede okuyacaksın. (yani oturup yerinden kalkmadan 1000 defayı 

bitireceksin) 

Sure-i celili bu şekil üzere misk ve zağferanla yazıp hem taşırsın ve hem 

okursun. 

Yazılacak ve her namaz ardından 1000 kere okunacak şekil böyledir 

Türkçe okunuşu 

Kulhüvallahuehadallahüssamed lemyelid velemyuled velemyekünlehü 

küfüvenehad, ya zekiyyüttahiru min külli afetin bi kudsihi 



MEYMUN EBİ NUH'U KULLANMAK 
    İstediğin her türlü amelde Meymun ebi Nuh'u 
kullanmak istersen: Pazar günü halvete girip tam riyazat 
ile üç (3) gün oruç tutarsın. Aşağıdaki isimleri her farz 
namazın arkasından yüz (100) defa, yatsıdan sonra ise 
Bin (1000) defa okursun. Dördüncü gece güzel yüzlü bir 
erkek gelir ve sana; Benden ne istiyorsun? diye sorar. 
Sende ona; Bana itaat etmeni istiyorum dersin. Oda 
sana her istediğin şeyde itaat eder. 
    Okunacak isimler budur: 
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Enûh enûh şenşenûhın şenşenûhin nûhin nûhin 
ecib yâ meymûn ebâ nûh vefal kezâ ve kezâ. 
      Bu amelin buhuru Lübani zeker ve kına çiçeği 
tohumudur. Sadece Lüban (Günlük) buhuruda olabilir. 

    Meymun ebi Nuh'u şu şekilde de kullanırsın: Her farz 
namazın ardından yukarıdaki isimleri Bin (1000) defa 
okursun. Halvetin dördüncü günü hiç kimseyle 
konuşmadan ve isimleri okuyarak boş bir araziye çık. O 
anda elinde kılıç olan ve At'a binmiş vaziyette bir Cin 
görürsün. Sen ondan korkma! Sana: Hacetin nedir? 
diye sorar. Ona cevap verme. Sen isimleri okumakla 
meşgul ol. Elinde de uzunluğu iki kol boyu ve üzerinde 
şu: 
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Ve evfû fi ahdillâhi izâ âhedtüm ve lâ tenkudul 
eymane ba'de tevkîdihâ ve kad cealtümüllâhe 
aleyküm kefîlâ. 

Ayet yazılı ceride olsun. Eğer bu Cin giderse bir hadim 
gelir. Elindeki Cerideyi ona göster. Onun ahti budur. 
İstediğin her haceti ona yaptırırsın. Ayrıca bu amelde 
güzel kokulu bir buhur yakarsın. 



KRAL CEVAŞ'I KULAK DA'VETİNDE KULLANMAK 

    Kral Cevâş'ı kulak da'vetinde kullanmak istersen: 
Yedi gün riyazatlı olarak, hergün sabah ve akşam bin 
(1000) defa şu isimleri   #������0 #��3�� #��3�� #��$ #��$ #���< #���<
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Kemşin kemşin meşin meşin akşin akşin şemlâhin 
şemlâhin ecib yâ cevâş ve ezhirlî aleyye damâirin 
nâsi fî üzünî ve'tinî bi ahbâri cemîın nâsi elvâhan 2 
elacele 2 essâate 2. 

oku. Ayrıca her farz namazdan sonrada, Sandalı ahmer 
buhuru yakarak 310 defa oku. Böylece yedi (7) günü 
tamamlarsın.  

    Daha sonra bir insanın sırrını öğrenmek istersen, 
başını dizlerinin arasına koy ve bu isimleri üç (3) defa 
oku. Karşındaki kişinin düşüncelerini ve sırlarını senin 
kulağına söylerler. Bu iyi korunmuş sırra sahip ol, 
kazananlardan olursun. 

YARDIMCIYI KULLANMAK 
    Bunu kullanmanın şekli şöyledir: Herhangi birgün 
oruç tutup, güneş batmadan önce halvete girersin. 
İftarınıda kuru üzümle açarsın. Yatsı namazından sonra 

aşağıdaki kasemi İkibin (2000) defa okur ve yatıp 
uyursun. Bir hadim gelip seni uyandırır. Onu gördüğün 
anda şöyle dersin: 
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Atlübü minallâhi sümme minke kezâ ve kezâ. 

    Keza ve keza yerinde isteğin her ne ise onu 
söylersin. O senin hacetini yerine getirir. 
    Okunacak olan Kasem budur: 
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Bişemâhın şemâhın eşmehın eşmehın şâmihın 
şâmihın alâ külli berâhın aksemtü aleyke eyyühel 
avnül muînü bi izzeti şemlehın şemlehın şemâlehın 
şemâlehın en te'tiyenî ve takdıye hâceti bi hakki 
şa'şeın şa'şeın eşaşin eşaşin eşûşin eşûşin 

bârakallâhü fîke ve aleyke. Ve innehü le kasemün 
lev ta'lemûne azîm. 

İTEATKAR YARDIMCIYI KULLANMAK 
    Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri riyazatlı olup, 
sadece Perşembe günü oruç tut. Her farz namazın 

ardından 1500 defa Heylûş ( #$% O� �/) ismini 

zikredersin. Okuma 

anında 

güzel kokulu bir buhur 

yakarsın. Hadim 

güzel bir şekilde gelip istediğin anlaşmayı yapar. Hadimi 
yiyecek ve içecekte dahi kullanabilirsin. 

MENDEL 
    Cin daveti yapmak istersen: Bakacak olan kişinin 
avucuna şu Celcelütiyye vefkini yaz. 
    Yazılacak Celcelütiyye Vefki budur: 
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KRAL CEVAŞ'I KULAK DA'VETİNDE KULLANMAK 

    Kral Cevâş'ı kulak da'vetinde kullanmak istersen: 
Yedi gün riyazatlı olarak, hergün sabah ve akşam bin 
(1000) defa şu isimleri   #������0 #��3�� #��3�� #��$ #��$ #���< #���<
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Kemşin kemşin meşin meşin akşin akşin şemlâhin 
şemlâhin ecib yâ cevâş ve ezhirlî aleyye damâirin 
nâsi fî üzünî ve'tinî bi ahbâri cemîın nâsi elvâhan 2 
elacele 2 essâate 2. 

oku. Ayrıca her farz namazdan sonrada, Sandalı ahmer 
buhuru yakarak 310 defa oku. Böylece yedi (7) günü 
tamamlarsın.  

    Daha sonra bir insanın sırrını öğrenmek istersen, 
başını dizlerinin arasına koy ve bu isimleri üç (3) defa 
oku. Karşındaki kişinin düşüncelerini ve sırlarını senin 
kulağına söylerler. Bu iyi korunmuş sırra sahip ol, 
kazananlardan olursun. 

YARDIMCIYI KULLANMAK 
    Bunu kullanmanın şekli şöyledir: Herhangi birgün 
oruç tutup, güneş batmadan önce halvete girersin. 
İftarınıda kuru üzümle açarsın. Yatsı namazından sonra 

aşağıdaki kasemi İkibin (2000) defa okur ve yatıp 
uyursun. Bir hadim gelip seni uyandırır. Onu gördüğün 
anda şöyle dersin: 
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Atlübü minallâhi sümme minke kezâ ve kezâ. 

    Keza ve keza yerinde isteğin her ne ise onu 
söylersin. O senin hacetini yerine getirir. 
    Okunacak olan Kasem budur: 
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Bişemâhın şemâhın eşmehın eşmehın şâmihın 
şâmihın alâ külli berâhın aksemtü aleyke eyyühel 
avnül muînü bi izzeti şemlehın şemlehın şemâlehın 
şemâlehın en te'tiyenî ve takdıye hâceti bi hakki 
şa'şeın şa'şeın eşaşin eşaşin eşûşin eşûşin 

bârakallâhü fîke ve aleyke. Ve innehü le kasemün 
lev ta'lemûne azîm. 

İTEATKAR YARDIMCIYI KULLANMAK 
    Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri riyazatlı olup, 
sadece Perşembe günü oruç tut. Her farz namazın 

ardından 1500 defa Heylûş ( #$% O� �/) ismini zikre-

dersin. Okuma anında 

güzel kokulu bir buhur 

yakarsın. Hadim 
güzel bir şekilde gelip istediğin anlaşmayı yapar. Hadimi 
yiyecek ve içecekte dahi kullanabilirsin. 

MENDEL 
    Cin daveti yapmak istersen: Bakacak olan kişinin 
avucuna şu Celcelütiyye vefkini yaz. 
    Yazılacak Celcelütiyye Vefki budur: 
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Yazdıktan sonra avucunada biraz mürekkep koy ve 
bakacak olan kişininde alnına şu keşf Ayetini yaz: 
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Bismillahirrahmanirrahim. Fekeşefna anke ğıtaeke 
febesarukel yevme hadid. 

    Bundan sonra Şems suresini yirmibir (21) defa oku. 
Cinler gelir ve bakan kişi onları görür. Sen onlardan 

istediğin her ne tür hacet olursa olsun sorarsan, onlar 
sana cevap verir. Sende Allah Teala'nın izniyle hacetini 
gidermiş olursun 

MENDELİ   ZATİ 
    Cin da’veti yapmak istersen: Aşağıda gelecek olan 
hatemi bir kağıt üzerine yazdıktan sonra su dolu bir 
bardağın altına koy. Daha sonra Alak Sure sinin 
Azimetini Cinleri görene kadar okursun. Onları 
gördüğün zaman onlardan istediğin herşeyi sorar ve 
öğrenirsin. Bu çok tesirli bir Mendeli Zati dir 

CİNLERİ  MUSAHHAR  ETMEK 
    Cin topluluklarına boyun eğdirmek ve onları kendine 
musahhar etmek istersen: Alak suresinin aşağıda 
gelecek olan bu Azimetini yediyüz (700) defa okursan, 
Cin toplulukları sana Allah c.c. ın izniyle musahhar olur.

CİN  DA’VETİ 
    Cin daveti yapmak istersen; Akıl baliğ olmamış bir 
çocuğun avucuna şu şekli çiz . 

 

    Çocuğun avucuna yazılacak şekil budur: 



    Çizdikten sonra, şeklin siyah noktasına bir miktar 
mürekkep ve  birazda saf  Zeytinyağı damlat. Çocuğun 
alnınada şu şekli : 

yazıp koy. Yazdıktan sonra çocuğun başına beyaz bez 
ört. Daha sonra da’vet duasını okumaya başla. Okurken 
lüban ve Amber kabuğu buhurlarını yak. Ama bu 
daveti okurken bulunduğun mekanın temiz olması, 
bedenininde temiz vede abdestli olarak, hatasız ve 
kusursuz bir şekilde şu daveti yedi (7) defa okursun. 
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Bismillahirrahmanirrahim. Tevekkeltü alallahi ve 
kara’tü ismillahil a’zami ecibü Ya Sübeh Abdullahi 
bi hakki Ya Allahü Ya Vedüdü Ya Ceberutü Ya 
Harute ve Marute ecib Ya Şehbazüte aksemtü billahi 
ve la ilahe illallahi Ya Rafiu Ya Mücibü bi hakkil 
Habibü aksemtü aleyke Ya Şefiku Ya Refiku ecib 
eyyühed Diku latehaf vela tahzen. Bi hakkir rahmani 
vel Kurani vez Zeburu vet Tevrati vel İncili vel 
Fürkanil azim. İctemiu eyyühel cannü üridü minküm 
neferan minel cinni mahfiyyan. Ecib Ya Maktusin ve 
Ya Maktutin ve Ya Ma’rufin vekşifül hicabe beynena 
ve beyneküm hatta yerakümül hadırine ven nazırine 
bi a’yünihim ve yükellimüküm bi elsinetihim 
elfasihati an hacatihim hazal mecnune Abdullahi 
aksemtü aleyke Ya Cebbaru Ya Kahharu Ya Halikul 
leyli ven nehari Bihacin Ehücin Celcelücin ve bi 
hakki Şemihin Şemihin Lamihin Lemucin Melucin 
mutıın melikin Ya İlahi Ya Allahü entellezi halakte 
Ademe vel Havva’. İles semai keyfe rufiat. Ve ilel 
cibali keyfe nusibet. Ve ilel ardı keyfe sütihat. 
Fezekkir innema ente müzekkir. Kef He Ya Ayın Sat 
Ha Mim Ayın Sin Kaf Bismillahirrahmanirrahim. 
Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde ake rabbüke 
ve ma kala. Ve lil ahiretü hayrul leke minel üla. Ve 
lesevfe yu’tike rabbüke feterda. Elem yecidke 
yetimen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve 
vecedeke ailen feağna. Feemmel yetime fela takhar. 
Ve emmessaile fela tenhar. Ve emma bini’meti 

rabbike fehaddis. Ecibü Ya Şemail Ya Ramil ecibü 
minel berri vel bahri vel cibalü la tehafü ve la 
tahzenü bi hakki Nun vel kalem. Vema yesturun. Ve 
bi hakkil Cüdü Ya Mevcüdü bi hakki Süleyman ibni 
Davud Aleyhimesselam. Kulihiye ileyye ennehüs 
temaa neferun minel cinni fekalü inna semi’na 
Kuranen aceba. Yehdi ilerrüşd. Ahiyyen Şerahiyyen 
Mehiyyen Melahiyyen Taha ve yeselüneke anil cibali 
fekul yensifüha rabbi nesfa. Feyezeruha kaen 
safsafa. La tera fiha ıveca. Ve anitil vücuhü lilhayyil 
kayyüm. İnnes semavati vel arda kaneta ratkan 
fefetakna hüma ve cealna minel mai külle şeyin 
hayyın efela yü’minun. Ve nünezzilü minel kurani 
ma hüve şifaün ve rahmetün lil mü’minin. Felamma 
tecella lil cebeli cealehü dekkan ve harra musa 
saıka. Marecel bahreyni yeltekiyan. Ta Sin Mim. 
Tilke ayatül kitabil mübin. Feevhayna ila musa 
enidrib biasakel bahra fenfelaka fekane küllü firkın 
kattavdil azim. Elvahan Elacele Essaate Ya Diku Ya 
Samiku bihakki Ademe safiyyllahi ve Nuhu 
neciyyullahi Ve İbrahim Halilullahi ve Musa 
kelimullahi ve İsa ruhullahi ve Muhammedin 
rasülullahi üridü şifaen minel Ayat. Ve la havle ve la 
kuvvete illa billahil aliyyil azim.



CİNLERİ  GÖRMEK  İÇİN 
    Eğer  Cin leri görmek istersen: Davudi isimli Karınca 
nın yumurta'sını alıp, sürme yapar ve bu sürmeyi 
gözüne çekersen, ayanen Cin'leri görürsün. 

CİN LERİ  GÖRMEK  İÇİN 
    Cin leri görmek istersen: Siyah bensiz erkek Kedi nin 
Ödünü alıp, bundan sürme yaptıktan sonra gözüne 
sürme gibi çekersen, ayanen Cin'leri görürsün .

CİN TASALLUT ETMEK 
      Bir kimseye Cin tasallut etmek istersen: Sure-i Cin'i bir tabağa 
yazdıktan sonra, yazıyı İnebi zeib (Kurt üzümü) in suyu ile sil. 
Daha sonra Seykeran tohumundan alıp güzelce döv. Döverkende 
üzerine Cin suresini oku ve sonundada şöyle de: 

 �!�" �6�R	�� �=�"���5��7 �.�̂ �W	:9!�� �=�-�̀ �)	�� �E�N�8 �6�� �U���� �6��
Sellattüküm yâ cemâatel cinni alâ men ekele min hâzihil 
aşebeh. 
Sonra bu mamülü yazılı tabağın içine koyup su ile karıştır. Bunu 
güneşte kuruyuncaya kadar beklet. Bu mamülü üzerine Cin 
musallat etmek istediğin kişiye yedir ve yedirirkende şöyle de: 

r$��H�� �rN�0�� �E��N�0  
Huzûhu ahzen ve bîlen 

      Ama yedirirken bir ay veya bir aydan azı veya çoğu, kaç gün 
cini musallat ettireceğini aklından geçirirsin. Böylece sana 
gizleneni görürsün. Bu kitaptan başka bir yerde bu babı bulmak 
zordur. Kapalı şeyi keşfetmek azdır. Allah c.c. muvaffak edicidir. 
Ondan başka Rab ve Mabut yoktur. 

CİNLERİ İNDİRMEK 
      Yeni ve kullanılmamış bir kap içine, zaferan ve gülsuyu ile 
davet duasını yaz. Kabın içine bir miktar su koyup, yazıyı sil. Suya 
bakarak ve sent buhurunu tüttürerek Azimeti oku. Sen; Suyun 
içinde Cin kabilelerini açıkça görürsün. Onlar sana hırsızlık, define, 
hazine ve kayıptan cevap verirler. Yedinci göğün müvekkili olan 
Kesfeyail, Katip İsmail ve ona benzer ruhaniler orada hazır olur. 
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HUDDAM ELDE ETMEK 
      Sebe sure sinin 12. ve 13. Ayeti Kerimeleri olan şu: 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve minel cinni men ya’melü beyne 
yedeyhi bi izni rabbihi ve men yeziğ minhüm an emrinâ 
nüzikhü min azâbis seîr. Ya’melûne lehü mâ yeşâü min 
mehârîbe ve temâsîle ve cifânin kel cevâbi ve kudûrin râsiyâ 
tin i’melû âle dâvude şükran ve kalîlün min ibâdiyeş şükûr. 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem Rabbinin izniyle elinin 
altında cinlerdende çalışanlar vardı. Onlardanda her kim 
emrimizden ayrılırsa o'na çılgın azaptan tattırırız. Onlar ona 
köşkler, nakışlar, havuz gibi çanaklar, sabit kazanlardan her ne 
isterse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükür için çalışın. Kullarım 
içinde şükreden azdır. 

Ayeti Kerimelerin özelliği Cin topluluklarına boyun eğdirmek içindir. 
Sen! Bu da’veti murat ettiğin zaman halvette olarak her farz 
namazın arkasından, bu Ayeti Kerimeleri yüz (100) defa oku ve 
bulunduğun halvet odasını Lübani zeker ile buhurla. Kırk gün 
tamam olduğunda senin için perde yırtılır ve sana beyaz bir şehir 
sunulur. Şehrin etrafında iki nehir ve nehrin hizasında içinde 
mercandan ağaçların bulunduğu bir bahçe vardır. Bu bahçede 
beyaz ipekten bir kubbe görürsün. Kubbenin içinde inci ve 
yakuttan süslenmiş bir taht vardır. O anda sen bulunduğun 
mekandan kalkarak, ölmeyen ve diri olan Allah c.c. a tevekkül et. 
Bu tahta oturuncaya kadar hiç kimseyle konuşma! Tahta otur ve 
şu Ayeti Kerime yi oku: 

�c�	̂ �� �L����L �C4 ���!��"�� �.��>���� �6��>���� ��� �.�%�H

Bismillâhirrahmânirrahîm. İ’melû âle dâvuda şükrâ. 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey davud ailesi, şükür için 
çalışın. 

      Senin önüne Cin hükümdarlarından bir nefer gelip, sana selam 
verir. Sen onun selamını al ve aynı Ayeti tekrar et. O anda ufukları 
kaplayan bir ordu görürsün. Başlarındada boz bir kısrağa binmiş
büyük bir hükümdar vardır. Hükümdarın elbisesi beyaz olup elinde 
beyaz ipekten bir sancağın bulunduğu kargı vardır. Sancakta; 

�c�	̂ �� �L����L �C4 ���!��"��

I'melû âle dâvuda şukrâ. 
Ayeti Kerimesini yeşil, sarı ve kırmızı ipeklerden üç satır halinde 
yazılmış olarak görürsün. 
      Ey istekli kişi: Bu hükümdara üç defa selam ver. Muhakkakki o 
senin selamını alır ve seninle Süryani lisanı ile konuşur. Allah c.c. 
o lisanın manasını senin anlamanı sağlar. Daha sonra ona 
yapılmasını istediğin şeyi anlatırsın. Bunun üzerine sana bu işin 
şartlarını bildirir ve sana kendisinde bulunan: 

U�����	�� �.�)���� a�� ����-�%�> �.��>���� �6��>���� ��� �.�%�H

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hasbünallâhü ve ni’mel vekîl. 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O ne güzel vekildir. 

Ayeti Kerimesi yazılı olan gümüşten bir yüzük verir. Ne zaman bir 
iş istesen, bu yüzüğü çevir ve: 

U�����	�� �.�)���� a�� ����-�%�>
Hasbunallâhu ve ni'mel vekîl. 

O ne güzel vekildir. 

Bu Ayeti Kerimeyi oku. Muhakkakki önünde ruhani bir hizmetçi 
hazır olur. Sen onu ayanen görürsün. Senin dışındakiler onu 
göremez. Bu hizmetçide insanın istediği haruküladeliklerden bir 
güç vardır. Anla!. 

TESHİRLİ CİN DAVETİ

Teshiri cin, eğer dilersen cinleri teshir edersin her işe itaat ederler bunun 

en zahmetsiz tariki budur, 3 gün perhiz edip oruclu ol, gündüzleri ibadet 

et gece olunca iki rekat namaz kılıp hiç dünya kelamı etmeden bir 

celsede 300 kere şu azimeti oku, 3 gün tamam olunca bir nefer cin 

zuhur eder, emrine muti olurlar, ama zinhar harama sarf etmeyesin 

helak ederler, azimet budur: 
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HUDDAM ELDE ETMEK 
      Sebe sure sinin 12. ve 13. Ayeti Kerimeleri olan şu: 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve minel cinni men ya’melü beyne 
yedeyhi bi izni rabbihi ve men yeziğ minhüm an emrinâ 
nüzikhü min azâbis seîr. Ya’melûne lehü mâ yeşâü min 
mehârîbe ve temâsîle ve cifânin kel cevâbi ve kudûrin râsiyâ 
tin i’melû âle dâvude şükran ve kalîlün min ibâdiyeş şükûr. 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem Rabbinin izniyle elinin 
altında cinlerdende çalışanlar vardı. Onlardanda her kim 
emrimizden ayrılırsa o'na çılgın azaptan tattırırız. Onlar ona 
köşkler, nakışlar, havuz gibi çanaklar, sabit kazanlardan her ne 
isterse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükür için çalışın. Kullarım 
içinde şükreden azdır. 

Ayeti Kerimelerin özelliği Cin topluluklarına boyun eğdirmek içindir. 
Sen! Bu da’veti murat ettiğin zaman halvette olarak her farz 
namazın arkasından, bu Ayeti Kerimeleri yüz (100) defa oku ve 
bulunduğun halvet odasını Lübani zeker ile buhurla. Kırk gün 
tamam olduğunda senin için perde yırtılır ve sana beyaz bir şehir 
sunulur. Şehrin etrafında iki nehir ve nehrin hizasında içinde 
mercandan ağaçların bulunduğu bir bahçe vardır. Bu bahçede 
beyaz ipekten bir kubbe görürsün. Kubbenin içinde inci ve 
yakuttan süslenmiş bir taht vardır. O anda sen bulunduğun 
mekandan kalkarak, ölmeyen ve diri olan Allah c.c. a tevekkül et. 
Bu tahta oturuncaya kadar hiç kimseyle konuşma! Tahta otur ve 
şu Ayeti Kerime yi oku: 

�c�	̂ �� �L����L �C4 ���!��"�� �.��>���� �6��>���� ��� �.�%�H

Bismillâhirrahmânirrahîm. İ’melû âle dâvuda şükrâ. 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey davud ailesi, şükür için 
çalışın. 

      Senin önüne Cin hükümdarlarından bir nefer gelip, sana selam 
verir. Sen onun selamını al ve aynı Ayeti tekrar et. O anda ufukları 
kaplayan bir ordu görürsün. Başlarındada boz bir kısrağa binmiş
büyük bir hükümdar vardır. Hükümdarın elbisesi beyaz olup elinde 
beyaz ipekten bir sancağın bulunduğu kargı vardır. Sancakta; 



�c�	̂ �� �L����L �C4 ���!��"��

I'melû âle dâvuda şukrâ. 
Ayeti Kerimesini yeşil, sarı ve kırmızı ipeklerden üç satır halinde 
yazılmış olarak görürsün. 
      Ey istekli kişi: Bu hükümdara üç defa selam ver. Muhakkakki o 
senin selamını alır ve seninle Süryani lisanı ile konuşur. Allah c.c. 
o lisanın manasını senin anlamanı sağlar. Daha sonra ona 
yapılmasını istediğin şeyi anlatırsın. Bunun üzerine sana bu işin 
şartlarını bildirir ve sana kendisinde bulunan: 

U�����	�� �.�)���� a�� ����-�%�> �.��>���� �6��>���� ��� �.�%�H

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hasbünallâhü ve ni’mel vekîl. 
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O ne güzel vekildir. 

Ayeti Kerimesi yazılı olan gümüşten bir yüzük verir. Ne zaman bir 
iş istesen, bu yüzüğü çevir ve: 

U�����	�� �.�)���� a�� ����-�%�>
Hasbunallâhu ve ni'mel vekîl. 

O ne güzel vekildir. 

Bu Ayeti Kerimeyi oku. Muhakkakki önünde ruhani bir hizmetçi 
hazır olur. Sen onu ayanen görürsün. Senin dışındakiler onu 
göremez. Bu hizmetçide insanın istediği haruküladeliklerden bir 
güç vardır. Anla!. 

TESHİRLİ CİN DAVETİ

Teshiri cin, eğer dilersen cinleri teshir edersin her işe itaat ederler bunun 

en zahmetsiz tariki budur, 3 gün perhiz edip oruclu ol, gündüzleri ibadet 

et gece olunca iki rekat namaz kılıp hiç dünya kelamı etmeden bir 

celsede 300 kere şu azimeti oku, 3 gün tamam olunca bir nefer cin 

zuhur eder, emrine muti olurlar, ama zinhar harama sarf etmeyesin 

helak ederler, azimet budur: 



Bismillâhirrahmânirrahîm azzemtü aleyküm ve aksamtu aleyküm 

birabbi cebrâîl enâfîl ismâîl melekâni musallitâni alâ selâtînil cinni 

vel-insi veşşeytân  min cânibil meşâriki velmagâribi vahdurû min cânibil 

cenûbi veşşimâl bihakki lâ ilâhe illallâh muhammedün rasûlullâh 

vebihakki süleymân bin dâvûd aleyhisselâm birahmetike yâ 

erhamerrâhimîn  

AYNAYA CİN DAVETİ

Mendeli nefsi, (aynada cinleri görmek) 11 gün riyazetli oruç tut. Her 

namazdan sonra kasemi 43 kere oku, okuma anında laden ve cin tırnağı 

buhur et, son gece bu hatemi bir aynaya yaz. filhal bir ruhani zuhur eder, 

her ne sual edersen cevap verir. Hatemin etrafına keşf ayetini 

yazmalısın. Keşf ayeti budur 



hatem budur 

                        

kasem budur 



Bismillâhirrahmânirrahîm aksamtu aleyküm eyyetühel ervâhurrûâniyyeti 

zevizzevâtin nûrâniyyeti eşşuânu bilmennir rahmâniyyeti vennevâmîsur 

rabbâniyyeti bihakki ehtayûhin 2 tayûhin 2 cehtayûhin 2 dehtayûhin 2 

hehtayûhin 2 vehtayûhin 2 zehtayûhin 2 hahtayûhin tahtayûhin aksamtu 

aleyküm bien tunezzilû fî hâzil mir-âti ve kûrû enfüseküm lihâzennâzûri 

ve tahrikû lehül hicebe vetüvessiû lehû biru/yetihî vetekşifû lehû 

biahseni takvîmin ve türeddû lehû cevâbu suâlihî bisavtin yesmeuhû 

muşâfeten bikazâi hâcetî fî hâzihissâati bihakki 

ilâhun vedûdün hâdî hakîm vebihakki hanînün elvâhan 2 el-acel 2 

essâate 2 el-icâbete inkânet illâ sayhaten vâhideten feizâhüm 

cemîun ledeynâ muhdarûn bielfi lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil 

aliyyil azîm.  

MENDEL NEFSİ

Mendeli nefsi, 9 gün riyazetli oruç tut. Her namazın ardından bu 

esmaları 21 kere oku. 9 gün sonra hadim uykuda zuhur eder, 

şartlarını söyler sende kabul edersin. her ne vakit bir şeyden sual 

edersen hemen bir ayna alıp şu hatemi yazıp esmaları 3 kere 

okursun. Hadim zuhur eder bütün sorularına cevap verir. Hatem ve 

esma budur 

şelşin 2 şelûşin 2 şehyûşin 2 şâmereşin 2 şâhûşin 2 şâlûşin 2 helûşin 2 
sübhâne men kâdiru alâ külli şey-in ecib yâ faktaşin yâ hakîmül cinni 
vetevekkel lihızmetî serîan bihakki men şekka sem-uke ve basaruke 
vehalakake min nârissemûm elvâhan 2 el-acel 2 essâate 2 



HÜDDAM DAVETİ

Daveti kara köpek,  eğer dilersen bu azimet ile amel edersin, ehli 

havvas katında siyah köpek isimli  ile meşhur 

cini davet edersin, icabeti çok çabuktur. her türlü hacetin için sarf 

edersin, evvela 3 gün oruc tutup son günü Pazar  günü veya 

Çarşamba günü olsun, kamer seretan burcunda olsun, şehrin dışına 

çıkıp bir dağa veya yüksek yere otur, etrafına bir daire çevirip dairenin 

iç kısmına ayetel kürsi yaz, öd kokulu  buhurunu verip azimeti 7 kere 

oku, filhal kara bir it suretinde hadim zuhur eder, hiç havf etmeden 

hacetini emir edersin, istersen alemdeki her şeyden haber verir, 

definelerden haber verir, veya gaibden yemek ve şarap getirir, dilersen 

tayyi mekan edersin, dilersen insanların gözüne görünmezsin, dilersen 

düşmanı helak edersin, dilersen gibden altın getirirsin, azimet budur: 

Tâlin karâdeşin mehdekûşin eştâ bûdeşin betain eştayâ levzeheşin 

ecîbû âcilen hetşedin şetûşin elvâhan eyyüherrûh bihakki rûâniyyeti 

hâzihil esmâi ecib ente eyyühel avnus sâmiu ettâiu bikuvveti 

rûhâniyyeti hâzihil esmâi biakki hâzihil esmâilletî  ente lehâ ârifun 

biakkihâ ecibnî ve etar âcilen lî âzihis sâate velâ teteahhar annî

fetekûne minel muazzibîne ilâ yevmiddîn. 



DAVETİ MELİK ŞEMHUREŞ� 

Güneş Esed (Aslan) burcuna geldiği zaman Melik 
Şemhûreş'i da'vet edersin. 

Güneş Esed burcuna geldiği zaman, Allah Teala nın emriyle
Sidretül münteha'dan bir Melek nüzül edip, Güneş'e müvekkel olur.
O Meleğin emrinde 2.250.000 Ferişteh vardır. O Ferişteh'lerin
her birinin emrindede 800.000 Ferişteh vardır. Her Ferişteh'in
emrindede 777 Cinni vardır. Yeryüzüne inip sebeblere müvekkel olup
tesirat ederler. O Ferişteh Güneşe müvekkeldir. Onun adına
Taâhâkâîl 
�� ��� ��� �.� �3� � derler. Şekli insana benzer. Bir adet başı olup,
başında dört tane gözü vardır. Bir ağzı ve dört eli vardır. Bir 
elinde mushaf, bir elinde altından nar, bir elinde asa ve bir elindede
altından tas vardır. 

O Meleğin şekli budur: 



O meleğin Hatemi budur: 

O Meleğin Tesbihi budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ sâmias
sâmiîn. Yâ men ya'lemü mürîdel mürîdîn. Yâ men
ya'lemü havâices sâilîn. Yâ men sebbahe lehüs sirral
vâtî. Yâ men yerhamü. Bükâel hâifîn. Yâ men ya'lemü
hamdel âminîn. Yâ men yakbelü uzran nâdimîn. Yâ men
yusliha amelel müfsidîn. Sübhâneke yâ lâ ilâhe illâ ente
hallisnâ minen nâr. Yâ Rabbe ve lâ havle ve lâ kuvvete
illâ billâhil aliyyil azîm. 



Her kim bu Tesbihi cenk edilecek yerin ortasında
okursa, düşman askeri 100.000 den fazla olsada Allah
Teala hazretlerinin emriyle düşman askeri bozguna uğrar. 

Aşağıda gelecek olan Tılsımatı Şems (Güneş) Esed
(Aslan) burcunda ve Kamer de Deliv (Kova) burcunda iken
binek kanı, yılan zehiri, misk ve zaferan ile yazıp yazdığını
pazusunda taşırsa, Allah Teala hazretlerinin izniyle o kişiye
hiçbir zaman zarar gelmez. Yalnız olarak düşman askeri ile
dövüşse bile akibeti galip olup, düşman askerini mağlup
eder. 

Yazılacak Tılsımat budur: 

Bu müvekkel olan Meleğin Tekvininin şekli Horoz'a
benzer. İki başı, iki ayağı, iki eli olup, bir elinde Karpuz ve
bir elinde de Bıçak vardır.  



Şekli budur: 

Aşağıda gelecek olan Levhanın amelini yapmak
istersen: Dört gün oruç tutup, dört adet kumral Koç kurban
edersin. Bir dağın yüksek yerinde kırk (40) defa Ahidname-i
Süleymani ve kırk (40) defada Âl-i İmran suresini okursun.
Bundan sonra 1001 adet ekmek pişirip fakirlere dağıtırsın.
Kendine göre bir talı' seçip çelik levha üzerine aşağıdaki
levhayı nakşedersin. Oniki (12) defa Merih gezegeninin
davetini okursun. Ondan sonra insan kanıyla balçık düzüp,
yazdığın levhayı içine bastırırsın. O gün muzaf (Bağlı) gün
olmalıdır. Levhayı boynuna tak ve düşmanla dövüşeceğin
yerin karşısına dur ve hışımla nazar et. Allah Teala nın 



emriyle düşman askerlerine bir korku ve karanlık olup
dağılıp kaçarlar. 

Sultan Mahmud Gaznevi bununla amel ederdi. Bundan
özge amel bu kainat içinde yoktur Kitapların ekserisinde
Hint ehli bu incelemeyi yapıp açıklamışlardır. Gaflet
olunmamalıdır. 

Levha budur: 



DAVETİ MELİK EBYAD

Güneş Akreb (Akrep) burcuna geldiği zaman Melik
Ebyad'ı davet edersin. 

Güneş Akreb (Akrep) burcuna geldiği zaman Hak Teala nın
emriyle Kerubiyyan makamından bir Ferişteh nüzül edip Güneşe
müvekkel olur.  O Ferişteh'in hükmü altında 
2.400.000 Ferişteh vardır. Her birinin emri altında 370.000 Cinni
vardır ki, bu kainat içinde tesirat ederler.  

O muazzam meleğin sureti insana benzer. Üç başı ve altı eli
vardır. Bir elinde kılıç, bir elinde yay, bir elinde ahdi peyman, bir
elinde hıyar, bir elinde ibrik ve bir elinde de külah vardır. 

O melek'in sureti budur: 



O meleğin hatemi budur: 

O Melek'in Tesbihi budur: 
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Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme yâ Nûran nûrul
a'lâ Yâ rabbel ecsâdi yâ men hüve rabbe külle şeyin yâ
men hüve ilâhe külle şeyin yâmen hüve halaka külle
şeyin yâ men hüve sânia külle şeyin yâ men hüve fevka
külle şeyin yâ men hüve kalbe külle şeyin yâ men hüve
ba'de külle şeyin yâ men hüve âlime külle şeyin yâ men 



hüve kâdirahü külle şeyin yâ men hüve yebkâ ve yefnâ
külle şeyin Sübhâneke lâ ilâhe illâ ente raûfür rahîm Ve
lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Tahmâââîl. 

Bir kimse düşmanını helak etmek isterse: Aşağıdaki
Tılsımatı kara kedi kanıyla bir kart üzerine yazıp, sekçenin
ağzına bağla. O sekçenin ağzını iyice mahkum et ki açılıp
avaza vermesin. Daha sonra bir çömlek içine koyup baş
aşağı asarsın. Çömleğin ağzını eski sirke ile doldurup,
çömleğin ağzını balçıkla iyice sıva ki, sirke dökülmesin.
Ondan sonra çömleği kafir mezarına defnedersin. 
Gerektirki; Eski kefen parçasına düşmanının ismini
yazarsın. Ama bu tali' içinde yazmalıdır. Ya Eklil menzilinde
ya da belde menzilinde yazmalıdır. 

Yazılcak Tılsımat budur: 



Bu Ferişteh'in Tekvini olup, bu Tekvinin bir başı insan
başı gibi, bir başı horoz başı gibi ve bir başıda öküz başı
gibidir. 

Tekvin'în şekli budur: 

Müvekkel olan Meleğin Tekvini bu olup, onun dahi
levhası vardır. Bu Tekvinin şeklini tuz suyu ve kadın kanıyla
bir parça eski tabut üzerine şeklini yaptıktan sonra, 



aşağıdaki levhide düşmanının ismiyle yazarsın. Mücerreb
olup sahihdir. Zenciler içinde olan üstadlardan şöyle
nakledilmiştir ki, bu levhin 36 türlü havassı vardır. 

Levhin şekli budur: 

Ama bu ameli saklamak lazımdır. Kötü amaçlı kişilerin
eline geçmemelidir. Çünkü bu ameli bilen biri bir kişiyle
husumet etse, hemen bu amele başlar ve o kişinin hakakını
kast eder. Bu sebepten dolayı ya deliyyil nı'metine ya bir
ümmi sehilden ötürü bir mazlumun başına kast eder. 

Bir kimse ziyaretçilerinin çokluğundan sakınıp dillerini
bağlamak isterse; Bu levhi ve ziyaretçilerin isimlerini yazıp,
bir Koz ağacının altına gömerse, bütün ziyaretçilerin dilleri
ve ağızları bağlanır. Cevap vermeye kadir olamayıp
zararları Allah Teala hazretlerinin izniyle def olur. 



             İFRİT  DAVETİ
    Bu ifritinin ismi Ğardeyûşin 

($���(�)��%*) dir. Bu İfritinde birçok güçlü ve şiddetli tasarruf 

yetkisi vardır. Özel saati Pazar gününün veya gecesinin 
beşinci saati olan zühal saatidir. Bu ifritin harfleri budur: 

    Kelimeleride budur: 

D
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Keyşenâkin yâ zuhretin fetaytûfin helacin hedşîman 
hedşînâ 

    Muellif buyuruyorki: Ey Talip! Bilki; Bu ifritin en çok 
tasarruf yetkisinin olduğu alan (Terbi el süryani) Süryani 
tarzı define terbi'leridir. Bu tarz usulleri bu kitap dışında 
hiçbir eserde bulamazsın. Bu usül dahilinde 
belirteceğimiz Ayet ve Esmaların dışında başka bir şey 
üzerinde durma!  
    Bu ifritin ismi altı harften oluşmaktadır. Her bir harfi 
bir ismi temsil etmektedir ki, dolayısıyla altı tane özel 
isim oluşmaktadır. Her isim bir huddamın ismidir ve her 
huddamda aşağıda belirteceğimiz Ayetlerin hizmetinde 
bulunmaktadır. Her bir harfinin temsil ettiği isimler özel 
süryanice isimlerdir. Ğardeyûşin isimli ifritin isminin ilk 

harfi olan Ğayın (+) harfinin temsil ettiği süryanice isim 



Ğartaşelû ( ""%,��%*��-�. ) dur. Kendisine denk düşen ve 

hizmetinde bulunduğu Ayeti kerime: 
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Yâ beniyye lâ tedhulû min bâbin vâhidin vedhulû 
min ebvâbin meteferrikatin ve mâ uğnî ankum 
minallâhi min şetin. 

    İkinci harf olan Ra (�) harfinin Süryanice ismi Ra'şelû 

(��-�.����) dur. Bunun Ayeti kerimesi: 
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Ve lemmâ dehalû min haysu emerahum ebûhum mâ 
kâne yuğnî anhum minallâhi min şeyin illâ hâcetin fî 
nefsin ya'kûbe kadâhâ 

    Üçüncü harf olan Dal ()) harfinin Süryanice ismi 

Deylesemû ( %-�(�)���%/ ) dur. Ayeti kerimesi de budur: 
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Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne rabbî le 
ğafûrur rahîm. Ve hiye tecrî bihim fî mevcin kel 
cibâli ve nâdâ nûhun ve nibnehu kâne fî ma'zilin yâ 
buneyye erkab meanâ ve lâ tekin meal kâfirîn. 

    Dördüncü harf olan Ye (^) harfinin Süryanice ismi 

Yerkedşelû (��-�0��%&���() dur. Ayeti kerimesi budur: 
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Ve refea ebeveyhi alal arşi ve harrû lehu succeden 
ve kâle yâ ebete hâzâ te'vîlu ru'yâye min kablu kad 
cealehâ rabbî hakan ve kad ahsene bî iz ahracenî 
mines siccini ve câebikum minel bedvi. 

    Beşinci harf olan Vav (�) harfinin Süryanice ismi 

Verkeşlû (��-�.%&����) dur.  



    Ayeti kerimeside budur: 
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Ve lev lem temseshu nârun nûrun alâ nûrin 
yehdillâhu linûrihi men yeşâu ve yadribullâhul 
emsâle linnâsi vallâhu bi kulli şeyin alîm. Fî buyûtin 
ezinallâhu en terfeu. 

    Altıncı harf olan Şin (�) harfinin Süryanice ismi 

Şerbeştelû (��-�1�.�����0) dur. Ayeti kerimeside budur: 
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Ve lev enne kurânen suyyirat bihil cibâlu ev kattıat 
bihil ardu ev kelleme bihil mevtâ bel lillâhil emru 
cemîa. Ve lev enne mâ fil ardi min şeceretin 
aklâmun vel bahru yumidduhu min ba'dihi sebatu 
ebharin mâ nefidet kelimâtullâh. 



Ayet ve isimler böyledir. Bilki: Çalışmalarını büyük bir 
gizlilik içinde yapmalısın. Çok konuşanların hezimete 
uğradıkları malumdur. Sır saklamaya ve susmaya dair 
erdem sahibi olanların çok şeye vakıf olmaları, başarılı 
olmalarıda bir hakikattir.  

Bu ameliye ile amel etmek istersen önce ifritin özel 
saatini saptamalısın ki, bu da pazar gününün veya 
gecesinin beşinci saati Zühal saatidir. Bu saatte 
bulunduğun mekanda tütsü yakmalısın. Sonra bu 
terbi'nin isim ve Ayetlerini kırmızı veya sarı renkli bir 
kağıda yazarsın. Yazdıktan sonra güzel ve temiz bir 
şeyle katlarsın. Tütsü yakıp, azimeti onaltı (16) defa 
okursun, her okumanın hitamında define keşfi için 
yükselmesini söylersin. Okuma bittikten sonra kağıdı 
okumayı yaptığın, yükselip hareket ettiği mekanında 
bırakıp şüpheli mekana gidersin. Orayı süpürüp 
kirliliklerini izale edersin. Davetin tütsüsüyle tütsüleyip 
daveti yedi defa okursun. Sonra kaldığın mekanına 
dönersin. Sabah olunca yani bir sonraki günün sabahı 
yine şüpheli mekana gidersin ve tütsü ile beraber daveti 
yedi defa okursun, tekrar mekanına dönersin. Üçüncü 
günde de aynı uygulamayı tekrarlarsın. Dördüncü gün 
olduğunda kağıdı yanına alıp şüpheli mahale gidersin. 
Mahalin orta yerine kağıdı yere bırakır ve tütsü yakarak 
daveti yedi defa okursun. Eğer kağıt yerinde oynayıp 
zıplamaya başlarsa okuma işini aralıksız sürdürürsün. 
Eğer kağıt yerinde oynayıp yükselirse bulunduğu 
yerden başka bir yere, sağa sola gidip gelirse, bir 
noktada durma konusunda kararsız kalırsa onu alıp 
kendi ilk mekanına bırakırsın. Yine tütsü yakıp daveti 



okumaya devam edersin. İkinci ve üçüncü defa da 
yerinde zıplayıp, kendi bulunduğu yerden başka yerlere 
gidip gelirse daveti bir kez daha okuyup, kendi 
mekanına dönersin. Bu ilk meskeninde kağıdı yanına 
koyup, üç gün boyunca daveti her farz namazdan sonra 
yedi defa okursun. Dördüncü günü kağıdı yüklenip, 
tütsülerinide yanına alıp methum (Şüpheli) mahale 
gidersin. Kağıda ip veya benzeri bir şey iliştirirsin. 
Kağıdı yere koyup, tütsü yakarak daveti okursun. 
Okumalar sonunda ilgili huddamlara malum kağıdı 
define, hazine, kayıp eşya vb. gibi arzu ettiğin nesnenin 
üzerine yüklenip götürüp bırakmaları konusunda emirde 
bulunursun. Sonra kağıdın yükselip yürüdüğünü 
görürsün. Bu esnada daveti okumaya devap edip, 
kağıdı takip edersin. Nihayetinde kağıt aradığın 
nesnenin üzerine gidip konar. Aradığın nesnenin orada 
olduğuna hükmedersin ve ikinci kez aynı ameliyeyi 
yapmana asla gerek yoktur. Eğer bulunduğun mekan ile 
methum mekan birbirine uzak ise methum mekana 
yakın bir yerde bir mesken bulup, ameliyeni yaparsın. 
Bu uygulamada kullanacağın hatem (Süryanice isim ve 
Ayetlerden oluşan hatem) budur: 



Bu ifritin bir başka tasarrufuda şöyledir. Bu 
tasarruf suyu batırmak ile ilgilidir. Eğer bunu arzu 
edersen aşağıda gelecek olan beşinci ifritin ikinci 
hatemini yazarsın. Yazdıktan sonra güzel kokulu 
tütsülerle tütsülersin. Bütün bunları ifritin mezkur özel 
saatinde yaparsın. Sonra daveti yirmibir defa 
okursun. Her okuma akabinde maksadını dile 
getirirsin. Daha sonra yerin dibine batırmak istediğin 
suyun yanına gidersin. Hatemi sırtın suya dönük olarak 
sol elinle arkana doğru şiddetle fırlatırsın. Suya doğru 
asla dönüp bakmamalısın. Çok şiddetli bir gürültü 
duyarsın. Bu gürültü ile beraber su yerin dibine batmış 



olur. Bu hatemi o suyun çamurundan yapıp pişirdiğin bir 
satıh üzerine yazman gerekir. 
    Hatemin şekli budur:  

Bu ifritin muhabbet ve celb hususunda hayret 
verici tasarrufları vardır. Eğer bunu arzu edersen 
aşağıda gelecek olan hatemi yine Pazar 
gününün veya gecesinin beşinci saatinde gülsuyu 
ve zaferan karışımı bir mürekkeble kırmızı renkli bir 
kağıda matlubun ismi ile beraber yazarsın. Yazdıktan 
sonra daveti üzerine yedi defa okursun. Her okumanın 
sonunda arzu ettiğin durumla ilgili şu şekilde tevkilde 
bulunursun.  

�,'5 
��7� 
��,'5 
�� �>
7 
��B��E��	� ��]�G �+����&��� �1'�2�1�B�9�#  
�9�#�,' 5 
R�(
7 �9�#�,' 5 
9�����
7  



Tevekkelû yâ huddâme hâzel hâtemi bi celbi fulan 
ibni fulanete bi mehabeti fulanete binti fulaneh 
Sonra kağıdı cereyana (Rüzgara) maruz yüksek bir 
yerin kible tarafına asarsın. Matlup o saat içinde 
yanında hazır olur. Eğer matlup uzak bir yerde ise 
bulunduğu yerden senin yanına gelebileceği süre 
zarfında gelir. Bu uygulamada kullanacağın üçüncü 
hatem budur: 

Davetül keşf 

Eğer alemi gaybı görmek istersen, iki aded geyik derisi alıp birine aşağıdaki 

tılsımı ve daveti yazıp üzerinde taşı. Diğerinede aşağıdaki ismi azam vefkini 

yazıp daveti şerifi okurken başına takke gibi tak. Bu şekilde daveti şerifi her farz 

namaz ardından halvette ve riyazetli oruç tutar olduğun halde 21 defa oku, gece 

yarısı oluncada kendi isminin ebced hesabı adedince oku. Bu minval üzere 3 gün 

veya 7 gün en fazla 11 günde keşif hasıl olur. Alemi gayb ayanen görünür. Eğer 

gördüklerin seninle konuşurlarsa sende onlarla konuş. Amma daima edeb dairesi 

içinde ol.  

Azimet budur. 



Okunuşu: 

Bismillâhirrahmânirrahȋm vesallallâhu alâ seyyidinâ muhammed, 

aksamtü ve azzemtü aleyküm yâ mulûkur rûhâniyyeti küllü 

melikin vemen tahti livâihȋ ye’tûne ileyye fȋ hadratȋ veyeşemmû 

duhânetȋ veyakdû hâcetȋ veyeshabû kurrati aynȋ veyu’tûnȋ el-

beşârate binnazari ileyküm vettuhâtabe meaküm tahrakatil hicebe 

venkeşefetissutûr, veberezetil ervâhil esmâirrabbil hâlikül kadȋr 



elkerȋmür rahȋm musahharis semâvâti vel-ardi vemâ fȋhâ el-alȋm 

el-hayyu el-mümȋt, ecib eyyühes seyyidül kerȋmül celȋl 

hemlatmeş-aşyemyâlin ente vemen tahte yedeke esseyyid 

tahyatmagyelyâlin sâhibü tâcüs seyyid meytatarûn estedȋküm 

bikuvvetin minallâhi vebihakki fekeşefnâ anke gıtâeke febasarukel 

yevme hadȋd, ahrikul hicebe beynȋ vebeyneküm ve’tûnȋ bi âl 

isnâni ve seb-ûne kabȋletül müezzinetü bittâati tahte dâiretül 

hâtemil ekberi veharrikul hicebe beynȋ vebeyneküm bihakki 

taktakûşin taktakûşin mehrakûşin mehrakûşin akşerhâşin 

akşerhâşin berşehlûşâ berşehlûşâ alyûşin alyûşin şerşȋmin 

şerşȋmin herûşin herûşin mehrûşin mehrûşin haccin haccin ber-

iyâşin ber-iyâşin mevâşin mevâşin tafûsin tafûsin şey-âdesin şey-

âdesin ed-ûküm bimâ deâküm bihȋ süleymân ibni dâvûd 

aleyhimüs selâm ve edûküm bisseb-il mesânȋ velkur-ânil azȋm en 

tekşifûlȋ an enfüsiküm vetaharrakul hicebe beynȋ vebeyneküm 

bihakki lâ ilâhe illallâh zelle ve hada-a külle şey-in lehû vetakta-

atirrevâsiş şâmihâti liazametihȋ vezelletir rikâbü liceberûtiyetihȋ

vesecede küllü şey-in lirubûbiyetihȋ tav-an liemrihȋ veliheybetihȋ

i’tûnȋ biemrin min indihȋ veleküm küllü kerâmetin bârekallâhü 

fȋküm ve aleyküm.    

Davet ile beraber yazılıp taşınacak tılsım budur. 







CİNLERİ BİR MEKANDA TOPLAMA

Eğer dilersen cinleri bir mekana toplarsın, her türlü şeyden sual 

edersin, bir sabi kızın elinin ayasına şu tılsımatı yazıp kızın önüne 

bir fincan zeytin yağı koy, kız daima o fincana baksın, keşif 

ayetinide bir kağıda yazıp kızın alnına yapıştır, öd, cavi, kizbere 

buhurunu yakıp şu azimeti 7 defa oku, eğer cinler hazır olmazsa 

11 kere şu azimeti oku, cinlerden siyah bir kimse zuhur eder, kız 

bunu haber verince sen hemen kürsü kurulsun divan durulsun, 

reisiniz gelsin dersin, reisleri hazır olunca kurban kesip yeyin 

dersin, cinler yemek yedikten sonra ister define ister istihbarat, 

her ne türlü işten sual edersen cevab verirler azimet budur: 



Şakmûşin veskehin askirin asâkirin kul huvallâhu ehad allâussamed 

lem yelid velem yûled velem yekün lehû küfüven ehad, innehû min 

süleymâne ve innehû bismillâhirrahmânirrahîm ellâ ta’lû aleyye 

ve/tûnî müslimîn tâiîne lillâhi rabbil âlemîn elvâhan elvâhan el-acel 

el-acel essâate essâate. 

tılsım budur: 



CİN  DAVETİ 
    Cin daveti yapmak istersen : Henüz Akıl bali’ olmadık 
bir çocuğun avucuna aşağıdaki şu Mührü Süleymanı 
yaz. Yazılacak Mührü Süleyman budur:  

    Daha sonra bir kağıt üzerine şu şekli yaz ve çocuğun 
alnına bu yazdığını yapıştır : 

Ondan sonra içi su dolu bir fincanı, yukarıdaki mührü 
süleymanı bir daha yazıp, fincanı mührün üzerine koy. 
Fincanın içerisinede bir miktar mürekkep koyup suyu 
karart. Çocuğa fincanın içine sürekli bakmasını söyle. 
Sende Lüban buhurunu yakarak şu Azimeti yedi (7) 
defa oku : 
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Bismillahirrahmanirrahim. Esekın Esekın Enekın 
Enekın Merıkın Merikın Harikın Harikın Üksimü bike 
aleyke eyyetühel ervahır ruhaniyyeti Ya Şemhüreş
Ya Hatabüuşin Ya Feytuşin Ya Semsemail ve Ya 
Hucubül acaibü iduli cemeatiküm ve salatineküm 
vel ülemai ve fadletiküm bi ecmeıhim en tücibü ila 
daveti hazihil leyleti ve aksemtü aleyküm billahil 
aliyyül azimü ve nebiyyihil kerimü illa ma ateytüm 
ila hazes sabiyyü ve ahbertemühü bima seeltüküm 
min kelamil hakki kavlühül hakku ve lehül mülkü ve 
hüve ala külli şeyin kadir. İnnehü min Süleymane ve 
innehü Bismillahirrahmanirrahim. Ella ta’lü aleyye 
ve’tüni müslimin. Müsriıne taiıne lillahi rabbil alemin
elvahan 3 elacele 3 essaate 3 



İstinzali yasini şerif 

Hatemi şerifi henüz kimsenin bakmadığı yeni bir aynaya zağferan gül suyu ve 

reyhan suyunu birbirine karıştırıp bu mürekkep ile yaz. Sonra aynaya bakar 

olduğun halde devamlı yasini şerifi oku. Taki hadimler tek tek aynaya gelirler. 

Taki muluku seb-a gelinceye kadar okumaya devam et. Onlarda gelince eğer şer 

bir iş yapmak istiyorsan (zalimi cezalandırmak gibi) o zaman abdunnar isimli 

hadimi vekil et. (ona emret) eğer hayır işi yapmak istiyorsan nebdûn isimli 

hadimi vekil et. Eğer define ve hazine yeri öğrenmek istiyorsan o zaman muluku 

seb-a yı vekil et. 

Hatem budur. 



    SEKİZİNCİ BÖLÜM

           ESMAUL 

         HÜSNA’NIN

            HAVASI 



Ey derviş kişi ey gizli ilimleri öğrenmek isteyen kişi! Bil ki Allahü Zülcelal 

velkemal hazretleri peygamberlerine yollamış olduğu bütün kitaplarında 

kendi esmai ilahisini zikretmiştir. Bu âlem ve kâinat dahi o mübarek esmai 

ilahinin bir tecellisidir. Hem tasavvufta hemde havvas ilminde herkes bu 

esmai ilahiler ile birçok derecelere yükselirler, Birçok gizli sırları 

keşfederler. 

vefk çizimlerinde, özel bir zaman söylenmedikçe kaide budurki: hangi 

ismin vefkini yapacaksan o ismin tasarruf ettiği günü bulacaksın ve ebced 

hesabına göre adedini bileceksin ondan sonra ismi şerifin gününde ve eşref 

saatine denk getirip o saatte sayısı kadar okuyup hemen vefkini çizersin. 

Mesela 

Allah ismi şerifi 

Adedi: 66 

Yildizi: Günes (pazar günü) o zaman pazar gününde güneş eşref saatini 

bulup o saatte Allah ismi celilini 66 defa okuyup ondan sonra vefki çizilir. 

Eğer buhur da yakarsan ve bütün bu işleri yaparken kimse seni görmezse 

çok daha iyi olur. 

Vefk çizerken bir şartta budur ki: resimde görüldüğü gibi çizgileri sırası ile 

çekmek lazımdır. Resim budur 

Her çizgiyi çekmeden evvel besmele okunur, nefes almadan çizgi çekilir. 

Her haneye rakamlar konulurken bile yine nefes alınmadan konulur, Önce 

sağ taraftaki çizgi çekilir. Sonra en üst çizgi çekilir sonra yine sağ tarafın 

çizgileri çekilir, sonra bir alta geçilir, en sonunda ise en alt çizgi çekilir. 



Rakamlar konulurken en küçükten büyüğe doğru konulur, isim veya ayetler 

yazılırken ise, her defasında Allah yazılır (Allah ismi şerifinin vefkinde) 

veya bir ayeti kerimenin vefki yapılıyorsa her defasında ayeti kerimenin 

lafızlarına göre yazılır, mesela bismillahirrahmanirrahim yazılırken her 

satırda evvela bismi sonra Allah sonra rahman sonra rahim yazılır. 

Diğerlerini buna kıyas et. 

İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh buyurdu ki: vefk yazmanın bazı 

vacipleri vardır. Vefk yazmayı murad eden kişi temiz bir eve girmelidir, hiç 

kimse onu görmemeli ve o eve kimse girmemelidir. Hayvanat ve 

hayvanattan hâsıl olan yemeklerden yememelidir. Kokulu yemeklerden 

yememelidir, Sarımsak soğan gibi. Yanından misvakı eksik etmemelidir. 

Devamlı temiz ve abdestli olmalı, güzel koku sürünmelidir. Daima 

peygamber efendimize salatu selam okumalıdır. Tespih tehlil ve diğer 

zikirlere devam etmelidir. (yani ağzı dualı olmalıdır) gıybet ve yalandan 

kaçınmalıdır. 

   

İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh hazretleri buyurdu ki: elif harfi çok 

gizlidir onun sırlarını idrak etmeye kimsenin gücü yetmez. Ve bu harfte 

öyle sırlar hazinesi vardır ki ona kimse malik olamadı. Bu elif ile yazılan 

bir isim vardır ki o ismin batını her şeye kâfidir, zahiri ise Allah tır. Bunun

bir 3 lü murabba-ı vardır, kim bunu kamerin eşref saatinde (Kamerin eşref 

saati, sevde burcuna 2 derece intikal ettiği vakittir) yazıp yanında taşısa, her 

nereye varsa elini her neyin üstüne koysa onda bereket olur,  murabbaın 

sureti budur. 



Aşağıdaki vefkte olduğu gibi, bu müsellesi müseddesin içine de vaz 

edebilirsin, müseddesin içindeki isimler Allahü Teâlâ’nın elif harf ile 

başlayan isimleridir. Allah ehad ilah evvel ahiru ezeliyyü, bunu bu şekil 

üzere vaz edip taharetle ve hürmetle taşıyan kişinin kalbi tevhit üzere sabit 

olur. Halk içinde heybetli olur, Mahlûkat katında hürmetli olur. Dünyalık 

makamıda yüksek olur. Amma bu isimler zikretmek lazımdır. Güneşin eşref 

saatinde yazılır. Bu şekil üzere vefk yazmaya zahiri batında vefk etmekte 

denir (ismi ilahinin batınını vefk etmek) Suret budur 

Bazı ilim sahibi evliyaullah buyurdu ki: Elif harfi harekesiz olarak bir 

surettir. hemze ise sureti olmayan bir harekedir. Bu ise kâinatın her yerinde 

hakk Teâlâ’nın varlığının gizlenmesi gibi, elifinde hemze olarak 

gizlenmesidir. Bil ki elif harfi ehad manasınadır, hemze ise vahid 

manasınadır. Amma bütün bu manalar ا elif harfinde gizlenmiş saklanmıştır. 

Allahü Teâlâ’nın kâfi ismi şerifi, çok yüce bir isimdir, Mikail a.s bu ismi 

zikir eder. Bu ismi şerifin hatemini kamer tabiatı su olan bir burç ta iken 

altın bir levhaya nakşetsen, bu bir hazinedir ki çok büyük mal ve mülke 

ulaşırsın. Bunu taşıyan kişi her nereye gitse onunla beraber Allah’ın 

bereketi ve ihsanıda gelir, Allahın rahmeti daima o kişiyi takip eder. 

Vefkin sureti budur 



Allahü Teâlâ’nın Allah ismi şerifini bu şekil üzere cuma günü güneş 

doğarken altın bir levha üzerine nakşedip yanında taşısalar, o kişi üzerine 

Hiçbir iş zor gelmez. Bir derde müptela olsa C.hakkın inayeti ile kolayca 

kurtulur. Borcu olsa hakk Teâlâ sebepler halk edip borcunu kolayca 

ödettirir, Her türlü işi ve gücü yoluna girer. Suret budur 

Bu harfin 4 lü bir murabbaı vardır ki bir temiz deri üzerine kamerin şerefli 

bir saatinde yazıp taşısan, Hakk Teâlâ’nın inayeti ile mahlûkat arasında 

heybetli ve azametli olursun. Kimse sana karşı gelmeye cesaret edemez.

Vefkin sureti budur 



Be harfinin şu tılsımını cuma günü güneş doğarken bir altın levhaya veya 

bir gümüş levhaya çizsen, bunun hassası budur ki: bir yerin ağrıdığı zaman 

ağrıyan azanın üstüne koysan hemen ağrı diner. 

Tılsım budur 

Besmele-i şerife ki kerimde be harfi ile başlar o yüzden burada besmele-i 

şerifinde çok kıymetli bir vefkini vermeyi uygun gördük. Bu vefki şerifi 

güneşin şerefli bir vaktinde hemen 787 defa besmele-i şerif okuyup bu 

vefki şerifi bir temiz kağıda misk ve zağferan ile çizip sonra üzerine 131 

defa salavatı şerife okusan, yanında taşısan, havvası besmele hürmetine 

C.hakktan ne dilersen verir. Bunun hassasıda budur ki: cümle mahlûkatın 

şerrinden emin olursun. Hem bu vefki taşıyıp hem de besmele-i şerifi her 

gün aynı vakitte ve aynı yerde bir celsede 787 defa okusan hakk Teâlâ kalp 



gözünü açar, Anlayış kabiliyetin ziyadeleşir. Şeytan senin kalbine vesvese 

veremez. Çok azim faideleri vardır. Vefk budur 

Be harfi ile başlayan esmai ilahiden bedi bari baki bais basıt batın bir gibi 

isimlerin vefkininde kadri çok yücedir, Çok azim faideleri vardır, Hem bu 

isimleri zikirle meşgul olsan ve hem de bu vefki yanında taşısan sonsuz 

nimetlere gark olursun.   Vefki şerif budur 



Birde bu vefki vardır ikiside çok kıymetli vefklerdir. 



Allahü Teâlâ’nın cami ismi şerifinin vefkini bir altın levha üzerine kamerin 

şerefli bir saatinde çizip taşısan, Allahü Zülcelal hazretleri seni hem batınen 

hem de zahiren nurlandırır. Çok büyük mal ve mülke nail olursun.

Vefki şerif budur 

Allahü Teâlâ’nın cim harfi ile başlayan isimleri 7 tanedir. Bu mübarek 

isimlerin her biri 7 kat semayı temsil eder ve bu 7 isim ile 7 peygamber 

rabbi Teâlâ’yı daim zikretmişlerdir, bu isimlerin sırları o yüce 

peygamberlerde açığa çıkmıştır. 

Cevvad ismi şerifi İbrahim a.s, Cabir ismi şerifi Harun a.s, Cebbar ismi 

şerifi Musa a.s, Celil ismi şerifi İdris a.s, Cemil ismi şerifi Yusuf a.s, Cami 

ismi şerifi İsa a.s, Cail ismi şerifi Âdem a.s. mın zikri idi.

Bu mübarek isimlerin hepsini birden vefk yapmayı murad edersen, kamerin 

şerefli bir saatinde altın bir levha üzerine nakşedip yanında taşı, bunun 

havvası şudur ki: C. rabbül âlemin üzerine her gün yeni bir rızık kapısı açar, 

mahlûkat katında çok azim heybetli olursun, öyle ki kimse senin yüzüne 

bakmaya cesaret edemez. Amma şartı budur ki: her zaman bu isimleri 

okumakla meşgul olacaksın. En azından günde 7 defa veya 11 defa bu 

isimleri okuman lazımdır. 

Vefkin sureti budur 



    

Allahu azimüşşanın Vav harfi ile başlayan isimlerinin aşağıdaki gibi toplu 

olarak vefkine kutbul evfak denilir. Bunun havvası budur ki: rızıkları celp 

eder, düşmanları kahreder, bu vefki taşıyan kişi insanların kalbine heybet 

salar, çok olgun bir insan olur, bu vefki yazıp taşıyan kişiye Hiçbir cinni 

veya başka şerli mahlûk zarar veremez. Bu levhayı bir hastanın üzerine 

koysalar Allahü Teâlâ şifa verir,  Allahü Teâlâ’nın vav harfi ile başlayan 12 

tane ismi şerifi vardır. Vefki şerifi yazmanın usulü budur ki: güneşin şerefli 

olduğu bir vakitte hemen altın bir levhaya çizilir.  Ve toplu olarak vefki 

budur 



Ey aziz kişi! Bil ki: vefkler deki her satır çizgisi, vefkini yaptığın isim veya 

harfin veya ayeti celilin bir kademe sırrını açığa çıkarır. Esmai ilahilerin ve 

ayeti kerimelerin bir zahiri vefkleri vardır, (sağdan sola ve alt alta çizilen 

satırlarla) birde batını vefkleri vardır ki: bu batını vefklerin kuvveti tesiri 

çok süratli ve çok tesirlidir. Ve bu vefkler çok kıymetlidir. Az evvel yukarda 

verdiğimiz C.hakkın vav ile başlayan 12 ismi şerifinin bir de batıni vefki 

verelim ki: bunun havvasını saymakla bitiremeyiz, ezcümle: bu vefki şerifi 

taşıyan kişide çok acayip esrar zuhur eder, bu vefki yazıp taşıyan kişi hem 

âlemi ulvide ve hem âlemi süflide acayip şeyler görür, her iki âlemdekiler 

bu kişiye muti olurlar, kimse o kişiye kötülük yapamaz, Her ne hacet dilese 

Allahü teala o kişiye hacetini verir, mahlûkatın kalbi o kişiye meyleder. 

Tasavvufla alakadar olan kişiler bu vefki şerifi yazıp taşısalar büyük 



mertebelere ulaşırlar, Çok acayipler müşahede ederler. Yazma saati bir 

önceki vefk gibidir. Vefki şerif budur 

Allahü Teâlâ’nın ehad ismi şerifi, bu ismi şerifin kadri çok yücedir. ihlası 

şerifin ilk ayetinde (kul hüvallahu ehad) ve son ayetinde (..küfüven ehad) 

C.hakk kendi ismini zikretmiştir. Ehli tasavvuf olanlar için çok manalar 

vardır. Bu ismi şerifi çok zikredenler fena makamına ulaşırlar. Amma vefki 

ile beraber zikredenler çok azim faideler ve esrarı ilahiye mazhar olurlar. 

Vefki taşıyanlar kendisine sui-zann besleyenlerden ve kötülük yapmak 



isteyenlerin kötülüklerinden emin olurlar, bu vefk zuhalin şerefli bir 

saatinde kurşun bir levhaya nakşedilir. Sureti budur 

Birde ehad ismi şerifinin bu şekil üzere vefkini demir bir levhaya, kamer 

herhangi bir burç ta iken yazıp taşısalar, ömründe zorluklarla karşılaşmazlar, 

hayrı ve bereketi çok olur, kolaylıkla rızıklarını temin ederler. Vefk budur 

Allahü Teâlâ’nın ha ile başlayan isimlerinin bu vefkini utarid in şerefli 

olduğu bir vakitte çizip taşıyan kişinin ahlakı güzel olur, güzel mizaçlı olur. 

Kendisi ailesi ve malı Allahü Teâlâ’nın korumasında olur, Mahlûkatın 

kalbine sevgisi işler.  Vefki şerif budur 



   

Birde bu esmanın hem adet hem de harfli vefki vardır. Bu vefkte çok 

kıymetlidir, yazıp taşıyan kişiye her işinde C.hakk kâfidir. Çok büyük mal 

ve mülke sahip olursun. O kıymetli vefk budur 



Ya harfinin bir vefki vardır ki: vefklerin içinde en azim en kuvvetli ve en 

tesirli vefklerden biridir. Herhangi bir burcun şerefli olduğu vakitte yazılır. 

Hangi burçta yazılırsa o burcun özelliği ve kuvveti zuhur eder, tesir eder. 

Bu vefki taşıyan kişiye demir cinsinden olan şeyler tesir etmez. Bilhassa 

savaşlarda çok azim faideleri vardır, herkimin karşısına çıksa filhal galip 

gelir. Karşısında hiçbir düşman duramaz. Bir hassasıda: herkim görse eğer 

cin eğer insan eğer hayvanat ister vahşi hayvan olsun ister havada uçsun 

ister yer altında yaşasın ister deryada yaşasın cümle mahlûkat filhal teshir 

olur, muti olur, her nereye varsa orda bereket hâsıl olur, herkim görse 

hemen kalbine sevgin ve muhabbetin nakş olur, her türlü hacetin reva olur, 

bunun bir hassasıda budur ki: eğer Allahü Teâlâ’nın nurunu kalbine indiren 

bir kişi bunu çizse kalp gözü açılır, melekleri ve ervahı nurani ile dost olur, 



Allahü Teâlâ kalbine ilmi hikmet verir, ehli keramet olursun, azizim bil ki 

bu vefk kibriti ahmerdir,  Bunu çizebilmek için evvela burçların 

madenlerini bilip hangi burçta çizeceksen o burca aid olan madene çiz. 

Çizmeden evvel Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber kebiran 

bismillahirrahmanirrahim dersin. Acayipler müşahede edersin. Vefk budur 

Kef harfinin vefki: bu mübarek vefk müşteri ve Merih burçları arasında 

müşterektir, müşteri burcunda iken yazılıp taşıyan kişi dini ilimleri hemen 

kavrayıp öğrenir, ilim sahibi büyük bir âlim olur, amma Merih burcunda 

iken yazılıp taşısalar, düşmanları kahrederler, düşmanları kahretmekte çok 

azim tesiri vardır, taşıyan kişi hakkında kimse kötü söz söyleyemez, diller 

bağlanır, halk arasında çok heybetli olur, her nereye gitse hemen insanlar 



katında haceti reva olur. Bu vefkte 16 tane muhammas vefk birleşmiştir, her 

muhammasın ayrı ayrı tesiri ve ayrı ayrı kuvveti vardır. Vefk budur 

Allahü Teâlâ vetekaddes hazretlerinin kef ile başlayan isimlerinin (kafi 

kerim kefil kebir kamil) toplu vefkini bir kişi kamerin şerefli bir saatinde 

altın bir levhaya yazıp taşısa, hem zahiri hem de batını huzurlu olur, asla 

can sıkıntısı görmez ve bu isimlerin manaları o kişide tezahür eder, Yani 

Allahü Teâlâ o kişiye her işinde kafi olur, her işinde kefil olur, kerem sahibi 

cömert bir Salih kul olur, dünyada yüksek mertebeler erişir, ahlakta kemal 



dereye ulaşır biiznillahi Teâlâ. Bu isimleri çok zikir edenlerde çok azim 

sırlar açığa çıkar, rızıkları geniş olur, herkim görse hemen muhabbet eder 

(yani kötülük yapmaya kalkışamaz, vefki şerif budur 

Allahü Teâlâ’nın kerim ismi şerifinin vefki, ey aziz kişi bu ismi şerifin 

vefkini herhangi bir levha üzerine (altın veya gümüş veya başka bir değerli

levhaya) kamer, tabiatı su olan bir burçta iken nakşedip yanında götürsen, 

Allahü Teâlâ senin rızkını çoğaltır, her ne iş tutsan sonu hayırlı olur, bu 

ismin sırrı hürmetine, Her ne iş tutsan asla zorluk görmezsin, vefki şerif 

budur 



İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh buyurdu   

Mim harfinin bir tılsımı vardır ki: bu tılsım müşteri ve Utarit burçları 

arasında müşterektir. Bu tılsımı müşteri burcunun şerefli olduğu bir vakitte 

geyik derisine yazıp taşısalar, Allahü Teâlâ malını ve mülkünü ziyadeleştirir, 

bereket verir, dünya ve dini işlerinde izzet sahibi büyük bir insan olur, 

düşmanlarını kahreder, cilt hastalığı görmez, ulumu şer-iyyeyi öğrenen 

talebeler için ve tasavvuf yolunun yolcuları için çok büyük bir nimettir, çok 

büyük faidelerini görürler. Anlayış kabiliyeti çoğalır, Allahü Teâlâ kalbini 

nuru ile doldurur, aklı ziyade olur, sözü geçkin olur, dünyada hiç kimsenin 

malik olmadığı kadar mal ve mülk ihsan eder, Sureti tılsım budur 

Yukardaki tılsımın bir havvası budur ki: bir kişi pazar günü güneş 

doğduktan 4 saat sonra bir kere bu tılsıma bakıp sonra 40 defa güneşe nazar 

etse ve her nazar ettiğinde  قُِل اللَّهُمَّ َمالَِك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّن

اْلَخْيُر إِنََّك َعلََى ُكلِّ َشْيٍء قَِدير   تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِيَِدكَ 



 ِمَن اْلَحيِّ تُولُِج اللَّْيَل فِي اْلنََّهاِر َوتُولُِج النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوتُْخِرُج الََميَّتَ 

 َوتَْرُزُق َمن تََشاء بَِغْيِر ِحَسابٍ 

Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke mimmen teşa' vetenziul mülke 

mimmen teşa-ü ve tüizzü men teşa-ü ve tüzillü men teşa' biyedikel hayr 

inneke ala külli şey-in kadir. Tülicülleyle finnehari ve tülicünnehara filleyl 

ve tühricül hayye minel meyyiti ve tühricül meyyite minel hayy ve terzuku 

men teşa-u bigayri hisab. Ayeti kerimelerini okusa ve buna 40 gün böyle 

devam etse, C.hakk şöyle rızık verir ki: Hiçbir kulak ve Hiçbir göz böyle 

büyük zenginliği ne duymuştur nede görmüştür. C.hakk malına ve mülküne 

öyle bereket verir ki, başkası böyle mala ve mülke asla sahip olmamıştır. 

Bütün işleri o kul üzerine kolay kılar, sebepler halk edip kulunu türlü türlü 

nimetlerle zenginleştirir. Hakk Teâlâ’dan ne dilerse verir. Ancak imamı 

antaki hazretleri bu tılsımı şöyle yazmıştır. Tılsım budur 

Ancak şu aşağıdaki tılsımı cuma günü güneş doğarken ve kamerin nuru çok 

olduğu anda yazıp taşısalar yine aynı faideleri görürler, bu tılsımın bir 

özelliği de bu tılsımı bir kağıda yazıp pazar günü güneş doğarken bir bu 

tılsıma bakıp bir ayetel kürsi okusalar ve taki 40 defa ayetel kürsi okuyup 



ve 40 güne kadar devam etseler: Allahü Teâlâ o kulun kalbine tevhit nurunu 

verir, kalbini canlandırır, hem maddi hem manevi çok büyük nimetler verir, 

Yüzüne şöyle nur verir ki: her zaman nuru ilahi parıl parıl parlar, herkim 

görse filhal muhabbet eder, insanlar arasında sevgili olur, cümle şerlerden 

emin olur, daima Allahü Teâlâ’nın hıfzında olur, şekil budur   

Allahü Teâlâ’nın mim ile başlayan isimleri: mecid, mümin, müheymin, 

muhit, muiz, müzil, macid, mübin, metin, mücib, müntekim, mütekebbir, 

muhyi, mümit, mugni, muksit, muktedir, mukaddim, muahhir, mennan, 

malikül mulk, musavvir, muteal, mukıyt, mani', muhsi, mübdi, melik, mun-

im, mu'ti, ma'bud, muhsin, musi, mahmud, bu isimlerin zikri ile meşgul 



olan kişi cinlerin ve insanların şerrinden emin olur, rızkı geniş olur, kalbi 

tevhit nuru ile aydınlanır, herkim onu görse hemen muhabbet eder, sözünü 

tutup hacetini reva eder. 

Mim harfinin şu vefkini perşembe günü herhangi bir saatte bir temiz kâseye 

taharetle kıbleye dönerek yazsalar sonra 40 defa محمد isminide etrafına 

yazıp su ile bozup şu duayı okuyup içseler ve buna 40 gün devam etseler 

Allahü Teâlâ o kişiyi hem zahiren hem de batinen nurlandırır hem maddi 

hem manevi çok rızıklar ihsan eder, kalp gözünü açar, çok büyük fütuhatı 

ilahiye mazhar olur, vefk budur 

Bir kimse bu mim harfinin adet ile olan vefkini değil de harf ile yapılan 

vefkini pazartesi günü kamer saatinde temiz bir deriye yazıp taşısa 

yazdıktan sonra mülk suresini okusa ve o gün Allah rızası için gusül alıp 

oruçlu olsa, dünyada her ne türlü çaresi bulunmayan bir hastalığa müptela 

ise Hakk Teâlâ’nın izni ile şifa bulur, amma bu havvas ancak temiz kalpli 

olanlar ve ehli riyazet olanlar malik olabilirler, eğer bir kimse bu vefki 

temiz kaseye yazıp suyunu içse anlayışı ve zekası gelişir, ilmi hikmeti 

öğrenir, bu vefki yazıp etrafına da 80 defa ال اله اال هللا محمد رسول هللا yazsa ve 

sağ pazusuna bağlasa veya elbisesine yazıp giyinse C.hakk o kişi şöyle 



heybet verir ki karşısında Hiçbir mahluk duramaz, heybetinin azametinden 

kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez ve âlemi gaybtan çok acayip şeyler 

görür, bunun havvası şerh etmeye ne lisan yeter nede kelimeler ne demek 

istediğimizi arif olanlar anlar, okunacak dua budur

 Allahümme hevvin alel hıfzı vel fehmi  اللهم هون على الحفظ والفهم

vefkin sureti budur   

Allahü Teâlâ’nın sin ile başlayan isimleri: sübbuhun, selam,seyyidün, semi' 

bu isimlerinin şu vefkini yazıp taşıyan kişinin kalbini Allahü Teâlâ temizler, 

duası makbul olur, büyüklerin katında makbul bir kişi olur, vefk budur 



Allahü Teâlâ’nın ayn harfi ile başlayan isimleri: 

Şu sureti bir kağıda misk gül suyu ve zağferanla çizip taşısan, ve her gün 

sabah namazından sonra 77 defa bu isimleri okusan Allahü Teâlâ bütün 

belalardan ve kazalardan seni korur, hiç ummadık yerden bol bol rızıklar 

verir, dünya işlerinde ve din işlerinde yani her neye el atsan onda bereket 

olur, bu amel kibriti ahmerdir. İsimleri bunlardır: aliyyün azim, aziz, alim, 

allamul guyub, adlün, afüvvün, yazılacak suret budur 

Allahü Teâlâ’nın, aliy, azim, aziz, adl, isimlerinin vefki şerifini yazıp 

taşıyan kişi halk içinde çok heybetli olur, Hiç bir göz ona kötülük nazarı ile 



bakamaz, dünya düşman olsa Hiçbir zerresine zarar veremez, insanlar 

arasında derecesi çok büyük olur, vefk budur 

Birde ayn ile başlayan isimlerin toplu vefki şerifi vardır, bu vefk cuma 

günü güneş doğarken kamerinde nuru çok iken (kamer görünüyorsa nuru 

çoktur) yazılır, bunun havvası: insanlar içinde sözü geçkin olur, eğer hem 

bu vefki taşıyıp hem de isimleri zikirle meşgul olsalar, hakk Teâlâ gayb 

âleminden çok gizli sırlar gösterir. Mahlûkat yanında heybetli olur, şanı 

yüce olur, tasavvufla meşgul olanlara ise çok büyük dereceler verir, bu 

isimlerin her birinde rabbani ve nurani sırlar vardır, vefk budur 



Allahü Teâlâ’nın alim ismi şerifinin vefkini değerli bir madene (altın veya 

gümüş veya başka bir madene) Utarit yıldızının şerefli olduğu bir saatte( en 

makbulü, cıvadan elde edilen bir levhaya) yazıp taşıyan kişi çok acayip 

sırları müşahede eder, gizli ilimleri keşfeder, Allahü Teâlâ’nın hikmetlerini 

birer birer anlamaya başlar, suretler bunlardır 

Allahü Teâlâ’nın İçerisinde ayn harfi olan isimlerinin şöyle bir hatemi 

vardır. Bu hatemin havvasları şudur:

Cuma günü güneş doğarken bir beyaz kağıda yazıp içine her ne koyup 

saklasa hırsızlardan çalınmaktan ve kaybolmaktan emin olur.   



Pazartesi güneş doğarken misk gül suyu ve kâfur ile yazıp sağ pazusuna 

bağlayıp taşısalar düşmanın arasına girseler hiç kimse bir kötülük edemez. 

Bir zalimin yanına varsalar o zalim zelil olur. Acayip esrarlar vardır.

Eğer cismani eğer ruhani her ne türlü hastalık için olursa olsun cuma günü 

güneş doğarken gül suyu misk zağferan ve kâfur ile yazıp hastaya içirseler 

şifa bulur. Hem ruhani hem de cismani çok kuvvet bulur, mahlûkat arasında 

heybetli olur. 

Eğer bir kimse bu içerisinde ayn harfi bulunan isimleri her gün sabah 

namazından sonra 77 defa okumaya devam etse hem dünyasında hem de 

dininde çok hayırlar bulur. İnsanlara faydalı dine faydalı ve kendisine 

faydalı bir Müslüman olur. İnsanlar katında mahbup ve sözü geçkin olur. 

Kendi nefsinde hem ruhani hem de cismani çok acayipliklere şahit olur. 40 

gün boyunca bu amele devam etseler herkim görse ister cin ister hayvanat 

ister insanoğlu filhal o kişiye musahhar olur. Bir zalimin yanına varsa o 

zalim ve düşmanlar Hiçbir zarar veremezler.

Esmalar bunlardır: Ya Allahu, ya semi-u, ya alimü, ya seri-u, ya vasi-u, ya 

adlü, ya aliyyü, ya azimü, ya müteal, ya azizü, ya afüvvü, ya baisü, ya 

fe'aalü, ya refi-u, ya müidü, ya ma'budu, ya mani-u, ya nafi-u, ya cami-u, 

ya bedi-ul cemal. 

Hatemi şerifi yazmadan evvel güzel kokulu buhur yakıp buhurun üzerine 

77 defa bu esmalar okunur. Sonra kağıda yazılır. Hatemi şerif budur: 



Allahü Teâlâ’nın fe harfi ile başlayan isimlerinin vefki: pazar günü güneş

doğarken bu vefki bir hatem üzerine yazıp eline alsalar filhal fe harfinin

âlemini görürler, bu vefkte rabbani ve ruhani faideler vardır. Eğer kamerin

şerefli bir vaktinde yazıp taşısalar, bu esmai ilahilerin her birinin faidesini

görür, bu vefkte rabbani sırların ve nurani ervahın kuvveti vardır, bu

isimlerin zikri ile meşgul olan rüyalarında çok esrarı ilahi ile müşerref

olurlar, vefk budur 

Allahü Teâlâ’nın cemil ismi şerifi: bu ismin vefkini zöhre yıldızının

şerefinde altın bir levhaya çizip taşısalar, herkim görse hemen muhabbet

eder, İnsanlar katında cümle hacetleri reva olur, bu ismi şerifi her gün 83

defa huzur kalp ile zikretseler cümle mahlûkatın kalbinde mahbup olurlar.

Vefki şerif budur 



Allahü Teâlâ’nın kaf harfi ile başlayan isimlerinin vefki: güneşin şerefli bir

saatinde altın bir levhaya yazıp taşıyan kişi bütün düşmanlarını kahreder,

sultan ve krallar yazıp götürseler askerleri çok olur, her savaşta galip olurlar,

bakır bir levhaya zöhre yıldızının şerefli bir saatinde yazıp götüren bütün

mahlûkatı zelil eder, bu vefki şerifi perşembe günü güneş doğarken değerli

bir madenden elde edilmiş levhaya yazıp götürse: zahiri ve batini ne kadar

kötülük varsa her ne türlü şerli işler varsa hepsinden muhafaza olur, bu

hatemin sahibi Allahü Teâlâ’ya itaatli olur, bedeni ve ruhi kuvvete nail olur,

düşmanlarını kahreder, eğer başında taşısa cümle zalimleri cinleri ve

şeytanları zelil eder, herkim görse filhal muhabbet eder, kalbi hizasında

taşısalar fikri ve anlayışı çok olur, hasmı ile konuşsa filhal dost olur, bu

vefkte sırrı azim vardır, vefk budur 



Allahü Teâlâ’nın فعال  ismi şerifini her gün 181 defa zikre devam eden kişi

vesveselerden emin olur, sihir ve büyü tesir etmez, şeytanların ve cinlerin

şerrinden emin olur. 

Allahü Teâlâ’nın re ile başlayan isimlerinin batıni vefkini kamerin şerefli

bir saatinde yazıp götürseler Allahü Teâlâ her işinde ona vekil olur, cümle

belalara karşı Allahü Teâlâ’nın korumasında olur, mahlûkat katında

derecesi yüce olur, kim görse muhabbet besler, din ve dünya işlerinde 



huzurlu ve saadetli olur, herkimin yanına varsa hacetini reva ederler, vefk

budur 

Allahü Teâlâ’nın şın ile başlayan isimleri: şahid, şakir, şekur, şafi, şedid,

şehid, bu isimlerin vefklerini güneşin şerefli bir saatinde yazıp taşıyan kişi

çok acaibatlar müşahede eder, vefk budur 



Allahü Teâlâ’nın şafi ismi şerifinin vefkini temiz bir kaba yazıp etrafına 

وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل بفضل هللا ورحمته وبزالك فليفرحوا هو خير 

 مما يجمعون

Bu ayeti kerimelerden birileri yazılıp sonra su ile bozulup hastaya içirseler

şifa bulur, vefk budur 

Allahü Teâlâ’nın galib ismi şerifinin vefkini perşembe günü güneş

doğarken kamerin nuru çok olduğu vakitte bir kağıda yazıp taşısalar Allahü 



Teâlâ’nın sırrının acayiplerini görürler, bunda öyle sırlar vardır ki: herkim

olursa olsun biri ile karşılaşsa filhal galip gelir, Alahü Teâlâ’nın Nusret’i

daima o kişi ile beraber olur, daha bir çok havvası vardır. Vefk budur 

Allahü Teâlâ’nın gayn ile başlayan isimlerinin vefkini kamerin şerefli

saatinde bir değerli levhaya çizip götürseler şerrinden korkulan ne kadar

mahlûkat varsa hepsinden emin olurlar, Allahü Teâlâ çok büyük zenginlik

verir, herkim görse filhal muhabbet besler, vefk budur 



İmam Ahmet el buni rahmetullahi aleyh buyurur ki: Bir kişi her namaz

ardınca ayetel kürsiyi okusa bunu kendine vird edinse Hakk Teâlâ ona bir

melek vazifelendirip afetlerden ve belalardan uzak tutar, her nereye varsa

cinler ve şeytanlar ondan kaçıp giderler, eğer bir kimse bu ayetel kürsiyi

çarşamba günü gece olunca kalkıp 1000 defa okusa ve zalim bir düşmanın

ismini zikredip Ya rab bu zalimi ve ülkesi harap eyle dese, hakk Teâlâ azze

vecelle o zalim kişiye harp ilan edip memleketini ve ahalisini cümle askeri

ile beraber kahru perişan edip yerin dibine geçirir, bu ayetel kürside ismi

azam vardır. Amma ayetel kürsinin bu vefki şerifini evvela salı çarşamba

perşembe günleri oruç tutup perşembe günü güneş doğarken kamerde

müşteri burcuna intikal ettiği vakit hemen 2 rekât hacet namazı kılıp huzur

u kalp ile öd ve anber buhuru yakıp o güne aid olan bir madeni levhaya

çizip yanında taşırsan bu öyle bir tiryakı ekber dir ki hem âlemi ulviyi

vehem âlemi süfli kahru perişan eder. Cümle ins ve cinler ve kâffe-i

mahlûkat emrini yerine getirir, bir aslana emir versen filhal fermanına uyup

emrini yerine getirir. Herkim görse hemen muhabbet besler, cinler ve

şeytanlar hemen kaçıp giderler, Allahü Teâlâ’dan mal ve mülk dilesen

cümle âlemden müstağni kılacak kadar zenginlik ihsan eder. Bu vefki

taşıyan kişide gam keder ve hüzün olmaz. Malı mülkü ailesi ve kendisi

Allahü Teâlâ’nın hıfzı emininde olur, bütün belalardan emin olur, insanlar

ve mahlukat yanında dreci ali olur, eğer bu vefki bir saralının başı üstüne

koysalar filhal iyileşir, eğer bir temiz kaba su doldurup içine koysalar o

sudan bağlı kişiye verseler filhal iyileşir, cinli bir ademe o sudan içirseler

filhal cinni yanıp ölür, akrep ısırsa hiç tesir etmez, haşeratlar kaçıp giderler, 



bu vefkte acayip işler ve pek çok esrarı ilahi vardır, her ne dilesen hakk

Teâlâ hacetini verir, çok azim tesiri ve kuvveti vardır ki Hiçbir lisanın bu

azim esrarı açıklamaya kudreti yetmez. Amma abdestsiz ve taharetsiz

olarak taşıyanlara hem maddi ve hem manevi zarar verir. Bunun için daima

abdestli ve taharetli olmak lazımdır. 

Ve şartı budur ki: her namaz ardınca ayetel kürsi okumak lazımdır ve bu

vefki yazarken kimse seni görmeyecek bir celsede ve hiç dünya kelamı

konuşmadan yazacaksın. Vefki şerifler bunlardır. İkisinden birini

yazabilirsin. 



Diğer vefk budur 

ayetel kürsinin diğer vefkininde çok azim faideleri vardır. Herhangi bir

burcun şerefli olduğu vakitte o burca ait olan bir levhaya yazılırsa o burcun 



özelliğini ve tesirini gösterir, kimileri buna kibriti ahmer demişlerdir. Vefk

budur 

Ra harfinin vefki, bu harfin vefkini Merih’in şerefli olduğu ve tali-i Hamel

olduğu ve kamerde iyi bir burca muttasıl olduğu vakitte bir demir levhaya

yazıp taşısalar savaşa girse muzaffer olur, hasımları ile cedelleşse galip

gelir, devlet adamları katında sözü geçkin olur, vefk budur 



Şu şekli bir temiz kâğıda misk ve zağferan ile cuma günü güneş doğarken

bir kâğıda yazıp her gün 100 defa bu şekle nazar edip her bakışta besmele

okusalar Hakk Teâlâ hazretleri hem âlemi ulvide hem de âlemi süflide o

kuluna heybet verir, bir mekâna girse hemen o mekândan cinler ve

şeytanlar defolup giderler, dünyada çok mal ve mülke nail olur, şekil budur 

subbuhun kuddusun subbuhun kuddusun subbuhun kuddusun, hergün 133

defa okusalar her türlü belalardan her türlü kazalardan emin olur, 1 hafta

hastaya okusalar şifa bulur, cümle şerlerden emin olur, rızkı ve işleri darda

ise filhal rızkı çoğalır sebepler halk olur, kalbi ölü ise filhal kalbi felah 



bulur, gam ve kederli olsa ihya olunur, anlayışı kıt ise anlayış kabiliyeti

ihsan olunur.   

Selamun kavlen min rabbin rahim, bu ayeti kerimenin vefkini pazar günü

güneş doğarken bir biyaz kâğıda yazıp taşısalar kibriti ahmerdir, başında bir

bela varsa filhail defolur, fakir ise zengin olur, zelil ise izzet sahibi olur,

korkar olsa emin olur, haksız yere hapsedilse tez zamanda felah bulur, cahil

olsa ilim sahibi olur, hasta olsa şifa bulur, hakk Teâlâ’dan ne dilese hemen

muradına nail olur, ahlakı kötü ise ahlakı düzgün olur, bir kimse bu ayeti

celili her gün 16 defa okusa Allahü Teâlâ’nın hıfzında olur, cinler musallat

ise filhal şifa bulur, çok büyük mala ve mülke nail olur, herkim bu ayeti

kerimeyi 818 defa okusa sonra efendimize 132 defa salavatı şerife okusa

Allahü Teâlâ’dan ne dilese filhal hacetini verir, vefki şerif budur 

   

Ey derviş bil ki levhi mahfuzdaki Arapça harfler 5 tanedir ve sureti bu şekil

üzeredir 



Bu harflerden meydana çıkan isimler şunlardır: ya Allahu, ya mecidü, ya

rahmanu, ya mü'minü, ya nur, eğer bir kimse bu şekli güneşin şerefli

olduğu bir vakitte altın bir levhaya çizip taşısa Hakk Teâlâ bütün belaları

defedip yerine hayırlar verir, düşmanlarına galip gelir, o kişiye büzü ve

sihir tesir etmez, insanlar yanın muhabbetli olur. 

Eğer bir kişi elif mim cim ra ve nun harflerinden yapılan bu tılsımı güneşin

şerefli olduğu bir vakitte bir altın levhaya çizip taşısa Allahü Teâlâ o

kişiden gazabı izale eder, belaları defeder, Hiçbir işinde zorlanmadan

hemen felaha erer, eğer kızgın bir kişinin varsa hemen kızgınlığı geçer,

insanlar yanında haceti reva olur,  suret budur 

Bir mübarek vefki şerif daha verelim ki bu vefk çok kıymetlidir, bir kimse

bu vefki değerli bir maden üzerine güneşin şerefli olduğu bir vakitte yazıp

taşısa acayip esrarlar zuhur eder, bunu taşıyan kişi hakkında kimse hasımlık

edemez, herkim görse filhal muhabbet eder, herkes yanında sözü geçkin

olur,  bu vefkte ismi azam vardır, sırlarını kimse bilmez ve anlatmaya da 



lisan bulunmaz, eğer cuma günü güneş doğarken bir altın levhaya yazıp

taşısalar C.hakk taşıyan kişinin kalbine ferahlık verir, nuru ilahi kalbini

canlandırır, bütün işlerinde kolaylık ve bereket ihsan eder, o mübarek vefk

budur. 

Ya harfinin rakamlı vefkini herhangi bir gezegenin şerefli olduğu vakitte

bir levhaya yazıp kırmızı sandal ile buhurlayıp taşısalar şeytanlar ve cinler

o kişiye yaklaşıp vesvese veremezler, her ne iş tutsa Allahü Teâlâ’nın izni 



ile hayırlara vesile olur ve yatarken bu levhaya baş altına koysa yatmadan

evvelde 2 rekât hacet namazı kılsa rüyasında istediği şeyi gösterirler, vefk

budur    

Eğer bir kişi bu (ya) harfinin harfli vefkini zikredilen vakitlerde temiz bir

deriye taharetle kıbleye dönerek ve oruçlu olduğu halde yazıp başında

taşısalar cinlerin ve şeytanların ve insanların bütün şerlerinden emin olurlar,

ailesi ve akrabalarına bereket ihsan eder, malına ve mülküne bereket verir,

bir kimse bu vefki eyyamı biyz denilen günlerde bir cam kaba yağmur suyu

ile yazıp o su ile iftar etse Allahü Teâlâ o kulun kalbine bir hikmet kapısı

açar ve devamlı kalbine ilmi hikmet nakşolur ve hakk Teâlâ o kulun kalbine

çok ilhamlar verir, vefkin sureti budur. 



   

Ze harfinin rakamlı vefkini bir kişi cuma günü güneş doğarken zağferan ile

çizip taşısa Allahü Teâlâ o kişinin kalbine ferahlık verir, gam ve kederden

kurtulur, mescun kişiye taksalar filhal halas olur, herkim görse hemen ülfet

eder, âlemi gaybtan çok acayip şeyler gösterirler(amma uyuyuncaya kadar

ya aziz diye zikretmelidir ve daima temiz olup yattığı yerde ve üzerinde

necaset olmamalıdır. Tecrübe olunmuştur.

Bir kişi bu ze harfinin harfli vefkini zikrolunan vakitte yazıp taşısa çok

acayipler zuhur eder, amma tek celsede temiz bir yerde yazmalıdır. Vefkler

bunlardır. 



Vav harfinin rakamlı vefkini 6 gün oruç tuttuktan sonra perşembe günü

veya pazartesi günü temiz bir deriye yazıp sağ pazusunda taşısalar Allahü

Teâlâ’nın izzeti ile cümle mahlûkata galip gelir, karşısına hangi düşman

çıkarsa çıksın filhal zelil olur kahru perişan eder, eğer çok unutkan birisi

bunu üzerinde taşısa bir daha duyduğunu unutmaz, eğer bu vav harfinin

harfli vefkini kamerin tali-i akrep burcu olduğu vakitte demir bir levhaya

yazıp bir evin kapısına veya bir bahçenin kapısına assalar o eve ve bahçeye

akrep ve aslan girmez, vefkler bunlardır. 



Allahü Teâlâ’nın vav ile başlayan isimleri ki: ya veliyyü, ya vali, ya vehhab,

ya vedüd, ya vahid, ya vacid, ya vitrü, ya vekil, ya vasiu, ya varisü, kim bu

isimleri her gün zikretmeye devam etse fakir ise C.hakk kendi katından

zenginlik ihsan eder, hasta ise şifa verir, zelil ise izzet sahibi olur, Allahü

Teâlâ’dan her ne haceti varsa reva eder, eğer bu isimlerin vefkini iyi bir

saatte yazıp taşısalar herkim görse muhabbet ve ülfet hâsıl olur, hem

zahiren hem batinen çok büyük nimetlere kavuşuyor, düşmanlarına karşı 

c.hakk kâfidir, daha birçok faideler ve esrar vardır, vefk budur. 

Tı Harfi: ey aziz kişi Tı harfinden yaratılan azametli meleklerin isimleri

şudur: مهطهطيل قهطيطيل فهطيطيل نههططيل جهلططيل لخهططيل bu isimler ise

bizlere Allahü Teâlâ’nın Ya basıt ismi celilini işaret eder, bu isimlerin

cemisinden çıkarılan bir isim dahi لمقفنجل lemukfencelin ismidir, birinci

ismin yıldızı Zühal hadimi meymun dur, ikinci ismin yıldızı müşteri hadimi

şemhureş dir, üçüncü ismin yıldızı Merih hadimi ahmer dir, dördüncü ismin

yıldızı güneş hadimi müzheb dir, beşinci ismin yıldızı Zühre hadimi züb-a

dır, altıncı ismin yıldızı Utarit hadimi burkandır, yedinci ismin yıldızı 



kamer hadimi mürre dir, bütün bu isimlerin toplamı için güzel bir vefk

vardır, Bu bütün yıldızların şeref saatinde o yıldıza ait olan bir madene

çizilebilir, hangi yıldızın eşref saatinde çizilirse taşıyan kişiye o yıldızın

havvası kuvveti ve özellikleri tecelli eder, bu vefkte çok büyük esrar vardır,

kim bu vefki çizip cuma günü güneş doğarken bu vefke 73 baksa her

bakmada Allahü Teâlâ’nın Ya cemil ismi şerifini okusa ve herkimin yanına

varsa filhal mahbup olur, kiminle konuşsa ülfet hasıl olur, herkimin yanına

varsa hemen hacetini reva eder, vefki şerif budur 



Ayn harfi: herkim bu ayn harfinin şu şekil üzere cuma günü güneş

doğarken kamerin de nuru ziyade olduğu halde temiz bir deriye yazıp taşısa

Öyle büyük esrarlar zuhur eder ki bu azim esrarı ne bir lisan anlatabilir

nede bir kelimeler kâfi gelir, yine zeyneddin el kâfi hazretleri buyurdu ki:

her kimde bu şekli çizip her gün bu şekle 70 defa baksa her bakmada bir

ayetel kürsi okusa O kişi üzerinde birçok esrarı ilahi tecelli eder, hakk Teâlâ

kalbini nuru iman ile aydınlatır, insanlar içinde şöyle heybet verir ki kimse

heybetinden yüzüne bakmaya cesaret edemez, tasavvuf yolunda olan

talebeler bu ameli icra etseler çok büyük mertebelere nail olurlar, mahlûkat

yanında çok yüksek mertebelere vasıl olurlar, gizli ilimleri kalbine birer

birer ilham olunur, sayılmayacak kadar hem dünyevi hem de uhrevi

faideleri vardır, şekil budur. 



Eğer ayn harfini şu şekil üzere cumartesi günü güneş doğarken ve kamerde

bir menzilden diğer menzile geçer olduğu halde, bu tılsımı bir taşa veya

demire veya kerpiç parçasına yazıp hangi mekâna bıraksalar 40 gün sonra o

mekân yerle bir olur ve asla oraya başka bir şey imar edilemez. Şekil budur. 



Şeyh Ebu Abdullah Muhammed bin el hasan bin İsmail ki: bu zat evliyanın

büyüklerindendir, keramet sahibi doğru halli büyük bir insandır. Bu zat

buyurdu ki: bir gün halvette yalnız başıma oturup murakabeye varmıştım.

Birden nurdan bir daire başımın üstünde beliriverdi. Hemen hepsini

zihnimde tuttum buyurdu. Bu dairede çok acib ve garip sırlar vardır, cuma

günü güneş doğarken bunu bir altın levhaya çizip taşısalar Allahü Teâlâ iki

cihanda saadet ihsan eder, hem âlemi ulvide hem âlemi süflide heybet verir. 

Bu dairenin içindeki isimlerin havvası budur ki: bir kişinin eğer dünyevi

eğer uhrevi her ne türlü haceti olsa gece yarısı kalkıp 2 rekat Allah rızası

için namaz kılıp namazdan sonra Allahü Teâlâ’nın şu isimlerini 1673 defa

huzur ve huşu içinde zikretse namazdan sonra dua etse ismi azam gibi

hemen tesir eder, fakir ise zengin olur, Eğer Allahü Teâlâ’dan ilmi ledünni

veya esrarı nuraniyi keşfetmeyi dilese veya âlemi gaybtan her ne türlü şey

dilese Allahü Teâlâ o kuluna El Alim ismi şerifi ile maksuduna ulaşacağı

bir kapı açar. Âlemi gaybtan acayip sırlar keşfeder, ehli irfan olur, Kalbine

ilmi ledünni akar, bu zamanda bu nimet kolay kolay kimseye verilmez, 

Bir havvasıda budur ki: bir kimse bu daireye her gün 155 defa baksa ve her

bakarken Ya alim ismini zikretse Allahü Teâlâ o kulunun kalbine gizli

ilimleri verir, aklı ve anlayışı ziyade olur, çok acayipler zuhur eder. Bunu

yazıp taşıyan kişi daima Allahü Teâlâ’nın hıfzında olur. Her türlü

kötülüklerden emin olur. Eğer yazıp sağ pazusunda taşısalar düşmanlarının

arasına varsa Hiçbir bir fenalık etmeye güç yetiremez. Herkimin yanına

varsa her ne türlü hacetini söylese hemen hacetini reva ederler. Halk içinde

yüksek mertebelere erip sözü geçkin olur. Bunu yazıp taşıyana herkim bir

kötülük düşünse filhal zillete düçar olur. Eğer bu şekil camdan bir tabağa

misk kâfur gül suyu ve zağferanla yazılıp sonra içilse her türlü cismani ve 



nefsani hastalıklara şifa olur. Yazıp taşıyan kişi bedenen ve ruhen çok 

kuvvetli olur, İnsanlar yanında heybetli olur. Daire budur. 

    

      Bir kimse Ya Alim ismi şerifini her sabah namazından sonra hiç yerinden 
      kalkmadan konuşmadan 77 defa okursa ömrü hayatında başka hiç bir şey
      okumasa her türlü işinde bu zikir ona kafir gelir.Allahu Teala malına mülküne
      bereket ihsan eder. Her neye el atsa onda hayırlı sonuç hasıl olur.Dininde ve     
      Dünyasında çok büyük inayeti ilahiye mazhar olur. Bu amel tiryaki ekberdir.
      Kim görse filhal ülfet ve muhabbet hasıl olur. Bazı evliya-i kiramdan   nakl
      olunmuştur: her kim halvet bir yere oturup Allahu Tealanın şu isimlerini
      Ya Allahu, Ya Semiu, Ya Seriru, Ya Basiu, Ya Bediu, Ya Adlü, Ya Muizzü Ya
      Fa’ulu ) Yukarıda vermiş olduğumuz daireye bakarak 70 bin defa okusa
      ismi azam  tecelli eder.Bir zalime beddua etse filhal el-an geberip gider.
      Hakk Teala’dan her ne türlü hacet dilese fılhal duası makabul olur.Ancak
      okumaya cumartesi günü güneş doğarken veya pazar günü güneş doğarken
      veya pazartesi günü güneş doğduktan bir saat sonra veya salı günü güneş
      doğarken veya çarşamba günü güneş doğduktan iki saat sonra veya perşembe
      günü  güneş doğduktaniki saat sonra veya cuma günü güneş doğduktan beş
      saat sonra başlanır.

  



Huccetül İslam imam Muhammed gazali ettusi rahmetullahi aleyh 

hazretleri buyurur ki: herkim cuma namazını kılıp hiç konuşmadan ve 

yerinden kalkmadan bu duayı okumaya devam etse, C.hakk şöyle mal ve 

mülk verir ki o zamanda öyle zenginlik kimsede olmaz. 

Dua budur: 

اللهم ياغني ياحميد يامبدئ يامعيد يا رحيم ياودود اغننى بحاللك عن حرامك وبطاعتك عن 

ك وبفضلك عمن سواكمعصيت  

Okunuşu: 

Allahümme ya ganiyyü ya hamidü ya mübdiü ya muidü ya rahimü ya 

vedüdü egnini bi helalike an haramike ve bita-atike an ma'sıyetike ve 

bifadlike ammen sivake.  

Bazı evliya-i kiram ise herkim bu duayı her gün 111 defa okusa Allahü 

Teâlâ o kul üzerine hayır kapılarını açar, her türlü halinde Allahü Teâlâ o 

kuluna kâfi gelir, daima o kuluna yardım eder. 

Arabi harflerin bir özelliği şudur ki: her harften biri nurani diğeri 

zulmanidir, mesela ayn nurani gayn zulmanidir, sad nurani dad zulmanidir, 

sin nurani şin zulmanidir, kaf nurani fe zulmanidir, nun nurani vav 

zulmanidir, cim nurani hı zulmanidir. Allahü Teâlâ’nın ismi şeriflerinde ve 

ayeti kerimelerde de bu kaide mevcuttur. Kim bu 14 nurani harfi güneşin 

şerefli olduğu bir vakitte altın bir levhaya çizip taşısa ve Allahü Teâlâ’nın 

şu isimlerini (Allah Latif Melik Sadık Kafi Hadi Müyessir alim Rahman 

Tayyib Selam Hayyun Kayyum Nurun) zikretmeye her gün devam etse, o 

kişide çok acayip esrarı ilahi zuhur eder. Âlemi gaybtan birçok gizli şeyleri 

keşfeder, insanlar katında çok heybetli makam ve mevki sahibi olur, bu 

ameli işleyen kişi ariflerden olur, yazılacak budur. 

    



Bazı arifler buyurdular ki: bazı surelerin başında bulunan elif lam mim ra 

ha mim ayn sin kaf gibi ayeti kerimeleri cam bir kâseye yazıp cinli bir 

kişiye içirseler iyileşir, bazı ariflerde herkim bu vefki recep ayının ilk 

perşembe günü altın bir levhaya yazıp taşısalar cinli ise şifa bulur, hasta ise 

şifa bulur, korktuğu şeylerden emin olur, herkimin yanına varsa haceti reva 

olur, sinirli bir kişinin yanına varsa hemen gazabı gider, hastalıktan ateşi 

çıkan birinin ağzına koysalar filhal ateşi geri iner, eğer bu hatemi yağmur 

suyuna koyup ondan sonra suyu işseler aklı ve anlayışı çok ziyadeleşir, 

duyduklarını asla unutmaz olur, eğer evlenmek isteyen bir kadın taşısa 

derhal talipleri çıkar, eğer saralı bir kişinin başı üstüne koysalar filhal 

iyileşir, daha çok azim faideleri vardır biz bu kadarla kısalttık, sureti vefk 

budur. 



حم ق ن

۴۸۴ 

طس

۴۴۸ 

الر كهيعص

۴۸۸ 

رحمن نافع

۸۸۸ 

مليك معافى

۴۴۴ 

ملك احد

۴۴۴ 

هللا كفيل  

۴۴۸ 

رب مالك

۴۸۴ 

صمد مكرم

۸۴۸ 

Bazı büyük evliyadan naklolunmuştur: herkim her gece 7 defa bu dua yı 

okusa riyazetli oruç tutsa Allahü Teâlâ o kuluna çok büyük manevi 

dereceler ve ilmi ledünniyi verir ehli keramet olur. Dua budur: 

 هللا معى هللا ناظرا الي هللا شاهد علي

Allahü ma-i Allahu nazıran ileyye Allahu şahidün aleyye. Zenuni mısri 

bununla amel etmiş idi. 

Allah ismi şerifinin şu vefkini kamerin şerefli olduğu bir vakitte altın bir 

levhaya çizseler Allahü Teâlâ o kişiye her işinde kâfi gelir. Çok büyük mal 

ve mülke nail olur. Bütün kötülüklerden ve şerlerden korunur. Vefk budur 

Bir kimse içerisinde 70 tane sad harfi olan şu şekli cuma ezanı vakti beyaz 

bir ipek beze çizip bir hateme koysa ve taşısa allahü Teâlâ’nın izni ilmi 

hikmet kalbine nakşolur. Anlayışı ve aklı ziyade olur. Bu sureti çizip her 

gün 155 defa bu surete baksa her nazar etmede Ya alim dese Allahü teala o 

kuluna gizli ilimleri öğretir. O kulun kalbine çok acib sirlardan haber 

verirler. Birçok hikmeti ilahiyi keşfeder. Şekil budur. 
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  BÜYÜ,NAZAR VE CİN MUSALLATI BELİRTİLERİ

. Aşırı unutkanlık,

. Dalgınlık, 

. Kararsızlık,

. Geleceğe ait ümitsizlik duygusu hissetme,

. Basit sebeplerle yakınlarına karşı agresif davranışlar (anne, baba, eş, arkadaş vs.),

. İşlerinde anlaşılmaz aşırı kısmetsizlik ve irade dışı aksiliklerle karşılaşma, 

. Sevdiklerinin her hareketinin kendisine ters gelmesi, sonra bundan pişman olması,

. Bir türlü evlenememe, sıklıkla nişandan dönme,

. Basit sebeplerden boşanma,

. Yalnızken yanından bir karartının geçtiğini hissetmesip, 

. Banyo yaparken korkması ve gözü açık sabunlanması,

. Bazı yerlerden geçerken sebepsiz korku hissetme (özellikle geceleri) 

. Rüyalarında sıklıkla kedi, köpek, yılan görmesi,

. Sıklıkla garip ve korkutucu rüyalar görme

. Sabahları çok yorgun kalkması,

. Bazen uyku-uyanıklık arasında parmağını dahi kımıldatamayacak ağırlık hissetmesi

  BENDE CIN MUSALLATI VARMI ?

  CIN MUSALLATI BELIRTILERI...

-Bedende usume ( veya sadece bazi bölgelerde )

- Kaslarda gezen bisey , Tuhaf bi agri 

- Namazda konsantre olamamak

- Kurani okuyamamak 

- Ezan okunurken dinlememek 

- Günah islemek 

- Gögüste daralma 

- Sürekli sknti hissi ve üzulmek

- gözlerde yanma , ka$inma 

- sinirLerin Surekli bozuk olmasi

-  Basit seylere öfkelenmek 

- Bedenin içinde sicakLik ( Çok terleme ) 

- Dizlerde bi agirlik 

- belde agrilari 

- Bedende gelip giden agrilar ozelikle bacaklarda ve ayaklarda 

- Bas agrisi 

- kulaklarin çinlamasi 

- gözlerde kararma 

- bogaz ve mide arasi bi engel hissetmek ( bogazda tikanma gibi ) 

- Nefes almakta zorlanma disarda yururken , merdivén cikarken vs 

-sabah uyaninca asiri yorgun olmak

- Tuhaf sesler duymak ( birinin isminizle sizi cagirmasi , arkanizda birinin seslenmesi vs )

- KorkunÇ ruyalar gormek , yilan köpek , kedi görmek , ruyanizda birinin sizi takip etmesi sizi 

kovalamasi vs ) 

- asiri cinsel arzusu 

- Umutsuzluk 

- Halsizlik 

- Hevesizlik 



-bedende morluk 

- Banyo ve tuvalette cok kalma 

- soguk suyla yikanmayi sevmemek

BENDE NAZAR VARMI YOKMU ?

NAZAR BELIRTILERI... 

-Durumunuzun radıkalce degismesi

- saglik sorunlarinin hizlica artmasi

- ciltte sivilceler 

-vucutta kizarikliklarin cikip kaybolmasi 

- ciddi Organ hastaliklari 

- kaslarinizin uzerinde bir agirlik hissetmeniz

- basinizda bir agirlik hissetmeniz 

- omuzlarda bi agirlik hissetmeniz 

- ciddi kilo kaybi 

- cok esnemek 

- umutsuzluga kapilmak hep 

- özgüvensizlik 

-unutkanlik 

- ticarette basarisizlik 

- is hayatinda okulda basarisizlik

- Bosanma veya evlenmede sknti 

- Kuran dinlemede cok esnemek

( ozelikle nas fêlais sureleri de )

- midede yanma 

- gözlerde yanma 

- vudutta sicaklik 

- Sebepsizce aglamak 

- sabah uyaninca cok yorgunluk hissi

- bogazda yanma ( igne batmasi gibi) 

- sert öksurmek 

- göz kapaklarin hizlica açilip kapanmasi....

BANA SIHIR YAPILMISMI ?

SIHIR BELIRTILERI... 

- agizda ve midede Gelen kötü kokular 

- karinda siddetli ve agri 

- karinda Icinden gezen bi agri , ses cikarmasi ( aç olmadiginiz halde ) 

- Çok gaz 

- mide bulantilari 

-sürekli kusma hissi 

-karnin sismesi ( ozelikle rukye dinleyince )

- mide yanmalari 

- istahsizlik 

- kabizlik 

- yüzdeki siyahlik ( Nur eksikligi , göz altlarinin kararmasi ) 

- bedende agirlik , Yorgunluk halsizlik

- görmede sorun ( bulanik vs )



- nefes almada zorluk ( nefes darligina yakin )

- sosyal problemler 

- evlenmede zorluk ve bosanma 

- esi ile mesafeli olmak ( nefret duygusu , her hareketinde ) 

- cinsellikte sorun yasamak esiyle 

( iliskiye girememe , isteksizlik )

- kisirlik , Çocuk dusurmek

´

- tedavi siz hastaliklara yakalanma 

- doktorlarin rahatsizliginizi bulamamasi ( "iyisiniz biseyiniz yok ") 

- Yalniz kalmayi sevmek , 

- ani durum degisikligi ( öfke , aglama vs Sebepsizce ) 

- gözunuzun önunde bi ip görme , cizgi vs ( kaybolmayàn ) 

KİŞİDEKİ AŞIK CİN BELİRTİLERİ 

- Kişi evlenmeyi düşünmez

- Karşı cinse nedensiz ilgisi olmaz 

- Yanlız kalmayı sever 

- Banyo ve tuvalete uzun zaman geçirir 

- Aynada çok bakılır 

- Bazen uyumadan makiyajlanır ( kadınlar) 

- Çok çabuk sinirlenir 

- Kalabalık yerlerde kriz veya baygınlık geçirir ( toplantı,düğün,...) 

- İstemeye gelenleri nedensiz geri çevirir , geri çevirdikten sonra rahatlar. 

- Cinsel rüyalar..., rüyasında evlenir ,kilisede veya başka bir yerde evlenir... 

- Güzel kokulardan nefret eder 

- Namaz ve zikir yapmakta zorlanır

- Bedende mavi yaralar oluşur 

- Uykuda kısa süreli felç geçirmek

- Midde bulantısı,göğüsün sıkışması, eşinden nefret etmek,eşinin uzak olmasını istemesi. ...
- KABUSLAR 

-Rüyada hayvanlar görmek ( yılan,akrep,köpek,kedi,fare,...) . Rüyada pis yerler görmek (    

tuvalet,çöplük,bataklık). Kendinizi çıplak görmeniz, kan. Hamile olduğunuzu 

görmeniz,doğurduğunuzu görmeniz, çocuklar,bebekler.. Yiyecekler görmeniz pişmemiş et,balık, 

mutfak.., yemek seremonileri vs. ....

BEDENSEL RAHATSIZLIKLAR

Cinsel ilişkide isteksizlik , enfeksyonlar, ilişki sırasında ağrılar, adetlerde düzensizlik.., karnın 

şişmesi,kötü kokulu gazlar, karın veya karın altında bir top hissetmeniz, karında birşeylerin 

oynaştığını hissetmeniz, bebeği düşürmek,doğumda zorlanmak,çok yemek yemeniz ( hastaların 

çoğu şöyle der : bazen iki kişi aynı anda yemek yiyoruz sanıyorum ). 

RUHSAL RAHATSIZLIKLAR

Abdesti tutamamak, abdest almada zorlanmak ( hastaların çoğu abdest alırken 5-10 dakika 

harcar ) . Namaz esnasında abdestinin bozulduğunu düşünür, ve namaz boyunca bu teredütle 

namazını kılar... Hiç birşey duymadan veya kokmadan gaz kaçırdığını düşünür, namaza 

bağlandığında gözünün önünde cinsel senaryolar oluşur, namaz esnasında bunlarla savaşır...



 

SİHİR BÜYÜ VE CİN MUSALLAT OLMUŞ KİŞİLERİN EVLERDE YAPACAĞI PROGRAM 

1-)EV PROGRAMINDA KULLANILACAK MALZEMELERİN HAZIRLANMASI 
 Rukye ayetleri suya,zeytinyağına ve bala okunur.Okuma işleminin günlük olarak yapılması en ideal yöntemdir, 
yapılamıyorsa okuma işlemi 3 günde bir tekrarlanmalı. 
 
 Zeytinyağı,su,ve diğer malzemelere nasıl kuran okunur ? 

 a-) İlk olarak şişenin kapağını açın ve ağzınızı şişenin ucuna tutun , kısık sesle Rukye ayet ve surelerini okuyup 
içine güçlü bir şekilde üfleyin. ( tükürür şekilde üfleyin sıcak yemeğe üfler gibi değil) 

  - Mesela ilk önce fatihayı okuyun ve bitirince üfleyin,sonra tekrar fatiha ve yine üfleyin vs... 
 - Suya okunacak ayet ve sureler : 3 er veya 7 şer kez aynı ayet ve sureleri okuyup üfleyin 

 b-) Genel olarak - Fatiha - Bakara 1-5 - Ayet el kursi - Amener rasulu - İsra 82 - ihlas - Felak - Nas. Okunup üflenir. 

 - Sihir hastaları malzemelere okurken genel rukye ayetlerinin üzerine 3-4 sihir ayeti ilave etmelidir.  
 - Nazar veya hasede uğramış hastalar malzemelere okurken genel rukye ayetlerinin üzerine 3-4 nazar ve 
 kıskançlık ayeti ilave etmelidir. 
 - Musallat hastaları ateş,ölüm,azap ayetlerini ilave edebilir.. 
 - Diğer hastalar ise şifa ve sekinet ayetleriyle birlikte hastalığa göre ayetleri seçip malzemelere okuyabilir... 
 Yardıma ihtiyacı olan bize özelden ulaşabilir. 

 (Okunmuş su hazırlama tarifi için ek bir şey söyleyeyim kimisi okuyamıyor okutacak kimse de bulamıyor, zor geliyor 
rukye kayıtlarını kabın yakınında yüksek sesle çalarak da okunmuş su zeytinyağı vs elde edebilirsiniz okuyup nefes etmek 
kadar etkili olmasa da Allahın izniyle tesir eder.) 

2-)OKUNMUŞ SU İLE BANYO TEDAVİSİ 
 Rukye ayetleri okunmuş suya Sidr yada defne yaprağından yedi tane ezilerek ya da toz halinde ise biraz katılır. 
Sidr  bulunmaz ise defne yaprağı toz haline getirilir (Sidr Arabistan Kirazı yaprağıdır Türkiye'de bulamazsınız hac yada 
umreye gidenlere sipariş verebilirsiniz).  
 -Bir bardak kadar okunmuş sidr yada defne tozu karıştırılmış su alınıp kovaya eklenir banyo suyu çoğaltılır. 
 -Bir çay bardağı sirke kovaya ilave edilir. 
 -2 kaşık kaya tuzu ( iri olsa daha iyi olur ) kovaya eklenir. 
 Bu su ile banyo yapılır. Su ile yedi gün tekrar banyo yapılır. Hatta mümkünse tedavi olan kişi banyo saatlerini aynı 
saatlere denk getirmelidir.  
 
3-)OKUNMUŞ SU VE ZEYTİNYAĞININ İÇİLEREK KULLANILMASI 
 -Hasta olan kişi rukye ayetleri okunmuş olan sidr ve defne yaprağından yapılmış olan karışımdan her gün sabah 
ve akşam bir bardak su içmelidir. 
 -Hasta olan kişi rukye ayetleri okunmuş sızma zeytinyağını sabah ve akşamları bir çorba kaşığı içmelidir(İsteyen 
üzerine limon sıkarak içebilir). 
 -Çörek otuda bu şekilde kullanılabilir. 
  
4-)ZEYTİNYAĞI İLE YAĞLANMA 
 -Hasta olan kişi rukye ayetleri okunmuş zeytinyağını krem sürer gibi saçlar hariç tüm vücuduna sürer, özellikle 
kaslara ve omurga hattına masaj yaparak sürmek daha iyidir.Zeytinyağı ile yağlanma işlemine hastanın durumuna göre 7, 
21, 40 gün devam edilmelidir. Okunmuş su ile banyo yaptıktan sonra yağlanma işlemi yapılmalıdır, yani yağlandıktan 
sonra banyo yapılmayacak!!! ZEYTİNYAĞI İLE YAĞLANMA ÇOK ÖNEMLİ VE TESİRLİDİR İHMAL EDİLMEMELİ...  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5-)BAĞIRSAKLARDAN VE MİDEDEN BÜYÜ YADA NAZAR UNSURUNUN ATILMASI 
Aşağıdaki yöntemlerin hepsi aynı anda uygulanmayacaktır!!! Haftalık yada aylık olarak değişim yapılacaktır!!! Bal hariç... 

 
 a-)SENA ŞURUBU Bağırsakta bulunan büyü unsuru için)  
 100 Gr. Sinameki Yaprağı ve Rezene aktardan temin edilir. Kabızlık,bağırsak tembelliği, midede ve bağırsaklarda 
bulunan sihir maddesi atılması için etkilidir. 
 Hazırlanışı: 3 su bardağı su kaynatılır ,bir tutam sinameki ve rezene demliğe atılır su eklenir ve demlenir. 
Ilık oluncaya kadar bekletilir süzülür 4-5 saat bekletilir üzerine rukye ayetleri okunur bal yada pekmezle tatlandırılır aç 
karnına 3 bardak birden içilir. Etkisini yaklaşık olarak 6-7 saat sonra verir,karında biraz ağrı oluşabilir,ishal olunur ,bu 
ishal korkulacak ishal değildir bol bol ılık su içilir pekmez yada bal şerbeti de olabilir. İshal olunmazsa ertesi gün yeniden 
yapılır taki ishal oluncaya kadar. 3 gün ara ile tekrar yapılarak içilir ve daha sonra haftada bir defa yapılması gerekir. 
İleriki zamanlarda ise ayda bir uygulanır. HAMİLELER KESİNLİKLE KULLANMAMALIDIR. 
 
 b-)ACI ÇEHRE  (Bağırsakta bulunan büyü unsuru için) 
 Su ile 3 Adet çiğneyerek ya da ezilerek yutulur. Yaklaşık bir saat sonra ishal olur. Bol bol su içilir, 3 günde bir 
olmak üzere 2 ya da 3 defa tekrarlanır. 
 
 c-) MEYANKÖKÜ VEYA SAFRAN  (Midede bulunan büyü unsuru için) 
 
 Herhangi bir aktara giderek 1kg  yeni çekilmiş meyankökü alınır, meyankökü 5 litre suda 15 dk. kaynatılır ve dört 
saat dinlenmeye bırakılır.  Meyankökü dibe çökene kadar yerinden hiç oynatmayınız. Dört saat sonra süzün. Süzüldükten 
sonra çıkan su iki litreyi geçmez ve rengi de siyah olur. Bu su ağzı kapanabilen cam bir kaba boşaltılır. Rukye ayetleri 
üzerine okunur ve buzdolabında saklanır. Bu sudan her gün sabah aç karnına, ikindiden sonra ve yatmadan önce orta 
boy bir çay fincanı içilir. Hazırlanan miktar bu şekilde on gün kadar yeter üç günde bir rukye ayetleri  tekrar okunmalıdır. 
Tansiyonu 150/90‟ın üzerinde olanlar aynı miktar suya meyankökünü 250 gr. katsınlar ve içtikten sonra bir saat boyunca 
başka bir şey yemesinler. 
  Meyankökü içemeyenler onun yerine 2 litre suda beş gram safranı eritsinler ve üzerine rukye ayetlerini 
okuduktan sonra aynı şekilde içsinler. 
 Meyankökü üzerine Rukye ayetlerine ilaveten Bakara, Kehf ve Yâsîn sureleri de okunabilir. Bu şekilde inşallah 
büyü vücuttan çıkacaktır. Vücudun içinde bulunan büyü genellikle okuma esnasında hareket eder ve bulantıya sebep 
olur.  Eğer hasta karnında ağrı ya da hareket hissetmiyorsa, genellikle büyü bedenin içinde değil demektir. Bulantıyla 
birlikte olmayan mide ağrısı yalnızca eziyet içindir. Meyankökünün yerine safran da kullanılabilir. Bu ikisi etkide birbirine 
yakındırlar.Meyankökü kendisi bizzat tansiyon yükseltmese de, tansiyon hastası olanlar veya tansiyonu yükselmeye 
eğilimli olanlar için zararlı olabilir. Bu kimseler onun yerine safran kullansınlar. 
 
 d-) BAL (Midede bulunan büyü unsuru için)  
 Kullanılacak bal kaliteli bir bal olmalıdır, bal hadislerde geçtiği üzere bir çok hastalığa şifadır. 
 -Hasta olan kişi rukye ayetleri okunmuş balı sabah ve akşamları bir tatlı kaşığı yemelidir. Tahta kaşık 
kullanılmalı!!! Ayrıca halsizlik için vereceğimiz  macun tarifi içerisinde bal zaten var. Macun hazırlayamayan yada biten 
hastalar macuna alternatif olarak kullansın. 
 
6-) HALSİZLİK VE KANSIZLIK İÇİN KUVVET VERİCİ MACUNUN HAZIRLANMASI  
 
 Malzemeler: 
 - 2 Kg Bal yada 1Kg Bal, 1 Kg Keçiboynuzu pekmezi 
 - Çörekotu, havlucan, zencefil, kebabiye, çemenunu, devedikeni, ısırgan tohumu, ginko, biloba, kakule, 
üzümçekirdeği, polen,kına kına, keten tohumu, karanfil,keçiboynuzu,gingseng. (20'er gr olarak toz halinde çektirin) 
 Hazırlanışı: 
 Toz olarak belirtişmiş malzemeleri aktarda çektirin, çörekotunu toz olarak almayın!!! Çörekotunu çekildikten 
sonra bekletmeyin uçucudur tesiri kalmaz. Bitkisel tozlar alınmış olan 2 Kg bal yada 1 Kg. bal 1 Kg. pekmez ile tahta kaşık 
ile karıştırılır. 
 Kullanımı: 
 Hazırlanan karışıma rukye ayetleri okunur .Ağzı kapalı tutularak muhafaza edilir, toz karışımlarda okumanın etkisi 
daha uzun süre devam eder. Okuma işlemi 2 haftada bir tekrarlanır. Tahta yada plastik çorba kaşığı ile sabah, ikindi, 
akşam günde üç defa kullanılmalı. Rukyeden halsiz düşen hastalar ihmal etmemeli...  Şeker hastaları sadece tozları 
karıştırıp,bir kaşık su ile içerler. 
 
 



 

7-) BİTKİSEL VE SAKİNLEŞTİRİCİ ÇAYLAR 
 Bu çaylar tedavi sürecinde vesvese, asabiyet yaşayan hastalar tarafından kullanılmalıdır. Özellikle aşık cin 
vakalarında karı koca arasında geçen lüzumsuz tartışmaların önüne geçmek için faydalıdır!!! 
 
 Malzemeler: 
- Melisa, rezene, kekik, ıhlamur, kabuk tarçın, adaçayı, kedi otu, papatya her biri 100 gr olarak alınacak.Aktarınıza 
paketlerin üzerine etiketler ile isimlerini yazmasını isteyin. 
 Hazırlanışı ve kullanımı: 
 2 Litre su kaynatılır , bitkilerin hepsinden yaprak olanlardan birkaç yaprak ince yada taneli olanlardan tatlı kaşığı 
suya koyarak demlenmeye bırakılır 30 dk sonra süzülüp cam bir şişeye konulur ve üzerine rukye ayetleri okunur.  Sabah 
,öğlen, ikindi ,yatmadan 1 su bardağı içilir bal veya pekmez ile tatlandırılır. Şeker kullanılmamalı ,yada sade içilmeli 
.Bittikçe yapılmalıdır!!! En az 40 gün devam edilmelidir. Demlerken azar azar atıp demleyin, fazlası çok uyku yapar. 
  
8-) ALKOLSÜZ ESANSLAR VE BİTKİSEL TÜTSÜLER 
 -Alkolsüz esanslardan Ud,Misk,Kafur,Reyhan,Gül yağı, kullanılabilir ve cini Allah'ın izni ile rahatsız eder . Bu 
esansları yatarken sürünebilirsiniz yada sürünmek üzere ayırdığınız yağa ekleyebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus esans ile karıştırdığınız zeytinyağını içmemenizdir. 
 -Gül,Menekşe,Sedef,Zeytin,Nar yaprakları tütsü maksadı ile kullanılabilir. 
 
9-) GÜNLÜK ZİKİRLER 
 Sabah ve Akşamları en az 100 defa olmak üzere 
- Estağfirullah ve etubuileyh 
- La ilahe illallahuvahdehu la şerike lehulehu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir 
- Subhanallahi ve bihamdihi,sübhanallahil azim 
- La havle ve la guvvete illa billahilaliyyülazim 
- E‘ûzu bi kelimâtillâhit-tâmmâti min şerri mâ halak 
- E‘ûzu bi kelimâtillâhit-tâmmeti min kulli şeytânin ve hêmmetin, ve min kulli ‘ay-nin lâmmeh 
- Bismillahilezi la yedurru ma ismihi şey’un fil ardi vela fissema'i ve huvessemiu’l aliym 
- Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed 

Not: Zikirlerin hepsini yapamasanız bile kesinlikle terk etmeyin. 

 
10-) YATARKEN MESH ETMEK 
 Yatmadan önce Ayet-el Kürsi, ihlas,felak nas sureleri avuç içlerine okunur ve bütün vücut mesh edilir. 
Avuçlarımızı karda ellerimizi ısıttığımız gibi ağzımıza götürüyoruz, okuyup nefes ediyoruz. 
 
11-) EVİMİZİ KORUMA ALTINA ALMAK EVDE BULUNAN CİNLERİ KOVMAK 
 Boş bir cam sil şişesi alınır, içerisine az bir miktar sirke, alkolsüz esans ve su eklenir. Şişeye Fatiha,Ayet-el Kürsi, 
Saffat 1-10, ihlas, felak, nas sureleri okunur. Ev sesli bir şekilde Ayet-el Kürsi okunarak tuvalet ve banyo hariç olmak 
üzere komple fısfıslanır. Özellikle hastanın daraldığı yerlere daha çok sıkılır. 
 
12-) HACAMAT 
 Hacamat 70 derde şifadır ve cinlere Allah'ın izni ile eziyet verir. Sünnete uygun olarak ehline hacamat yaptırın. 
Peygamber efendimiz kafadan yapılan hacamat için cankurtaran tabirini kullanmıştır. Bayanlar bayan hacamatçılara 
gitsinler, erkelerin bayanlara hacamat yapması caiz değildir. 
 

 
 
 

 
 



 
 

RUKYE ŞİFA AYETLERİ 
 

Fatiha Suresi 

ْ�َ��ِن ا	��ِ���ِ  �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ِٰ� ا	��ٖ���ِ  �ُذ �ِ�	�ِ� ِ�َ� ا	��� أَُ
ِ� ا	��ٖ���ِ  َ��	ِِ$ َ ْ�ِم ا	ّ"ٖ �ِ ٰ�ْ  اَْ	َ(ُْ" 	ِ��ِ� َرب& ا	َْ%�َ	ٖ��َ  اَ	��

َ�اَط ا	ُْْ�َ-ٖ,��َ اِْ+ِ"*َ�   ا	/&  اِ ��َك َ*ْ%2ُُ" َواِ ��َك َ*ْ�َ-ٖ%��ُ  
 �ْ3ِ�ْ�َ�َ 4َ7ُ8ْ�ِب 6َِ�اَط ا	�5ٖ َ� اَ*َْ%ْ�	ّٖ��َ 9َْ�ِ� ا	َْ �3ِ�ْ�َْ� َوَ;: ا	�7َ  

Euzu Billahimişşeytanirracim Bismillâhir rahmânir rahîm. 
El hamdu lillâhi rabbil âlemîn, Er rahmânir rahîm,Mâliki yevmid dîn, 

İyyake nağbudu ve iyyake nesteîn, İhdinas sırâtal mustegîm,  
Sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn 

 
Bakara 1-5 

 َ��,ٖ�- ا	� ٰذ	َِ$ اْ	Aَِ-�ُب َ;: َرْ َ@ ٖ?�ِ� ُ<ً"ى 	ِْ�ُ
�نَ ,ُBِCْ ُ �ْ>ُ�CَDَْرَز � ��َة َوِ�ٰ� �َن ا	/��َن �ِ�	8َْْ�ِ@ َوُ ٖ,�ُCُ�ِGْ ُ �َ 5ٖ�	َا 

�نَ CُDِ��َن �َِ� اُْ*Jَِل اَِ	ْ�َ$ َوَ�� اُْ*Jَِل ِ�ْ� 2ْDَِ�َ$ َو�ِ�ْ;:Hَِٰ�ِة ُ<ْ� ُ Cُ�ِGْ ُ �َ 5ٖ�	َوا 

�نَ )ُ�ِBْ��Lٰ ُ<ً"ى ِ�ْ� َر�&3ِْ� َواُو	Kَِٰ$ ُ<ُ� اْ	َُ $َKِٰ	اُو 
Elif lâm mîm, Zâlikel kitâbu lâ raybe fîh, hudel lilmuttegîn, 

Ellezîne yué'minûne bil ğaybi ve yugîmûnes salâte ve mimmâ razagnâhum yunfigûn, 
Vellezîne yué'minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min gablik, ve bil âhırati hum yûginûn.  

Ulâike alâ hudem mir rabbihim ve ulâike humul muflihûn. 
 

Bakara 163-164 

 َواِ	Aُ3ُْٰ� اِ	ٌٰ� َواِ�ٌ" َ;: اِ	َٰ� اِ;�: ُ<َ� ا	��ْ�ُٰ� ا	��ٖ���ُ 

�اَٰ ِت َواْ;:َْرِض َواSTَ-ِHِْف ا	�Qِ�ْ َوا	�3َ�Cرِ َوا	Bُْْ�ِ$ ا	�ٖ-OْPَ Lٖ�ى ِ?L اِن� ٖ?Nِ�ْHَ L ا	��
�ِء ِ�ْ� َ��ٍء َ?�َْ�َ�� �ِِ� اْ;:َْرَض َ�ْ%َ" َ ا	2َْْ(ِ� �َِ� َ ZُBَCْ ا	��Cَس َوَ�� اَْ*Jََل ا	��ُ� ِ�َ� ا	��

�ِء َ�ْ��3َِP َوَ�_� ٖ?�ْ�ِ �3َ� Qُ^& َدا��ٍ\ َوPَْ/ٖ� ِ] اَ ِ� َ�ْ�َ� ا	�� �̀ �ََ(�ِب اْ	ُ 	�& �َِح َوا	��
 َواْ;:َْرِض َ;:َٰ �ٍت 	َِ,ْ�ٍم َ ْ%ِ,�ُ�نَ 

Ve ilâhukum ilâhuv vâhıd, lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm.  
 İnne fî halgıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fil bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu 

mines semâi mim mâin feahyâ bihil arda bağde mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbeh, ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil 
musahhari beynes semâi vel ardı leâyâtil ligavmiy yağgılûn. 

 
 
 
 
 



 
 

Bakara 255-257 
�ُم اَ	��ُ� َ;: اِ	َٰ� اِ;�: b�,َ	ْا bc)َ	َْا ��اِت َوَ�� ِ?L اْ;:َْرِض ُ<ََٰ َ;: 5ُHُْ�Pَُه Cَdٌِ\ َوَ;: َ*ْ�ٌم 	َُ� َ�� ِ?L ا	��

 ْc�َِ� َن��Cَْ"ُه اِ;�: �ِِ�ْذ*ِٖ� َ ْ%َ�ُ� َ�� َ�ْ�َ� َاْ ٖ" 3ِْ� َوَ�� 3ُBَ�ْHَْ� َوَ;: ُ ٖ(�ُ�ِ ZُBَ�ْ َ 5ٖى�	َذا ا �ٍء َ�ْ
ٖ� اِ;�:ِ�ْ��اِت َواْ;:َْرضَ  ِ�ْ� َِٰ � �fََء َوb�dِ�ُْ^ Zَdُِ� ا	��َِ�   ���َ3ُ33ُgggBْBB�ِ��   ددُدههُهGُGG َ     :::َ;;;َووَو ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ َ bL�ِ%َ	ْا �َوُ<َ

 ُ��gٖ%َ	ْا 
 "ِ,َ?َ �ِ��	�ِ� �ْ�ِGْ ُِت َو�9ُ���	�ِ� �ْBُAْ َ �َْ?َ &L8َ	ْا �َ�ِ "ُfْ b�	ا ���2ََPَ "ْDَ �ِ ٖ"ّ	ا L?ِ َْ̂�اَه َ;: اِ

 ُ%	ْ�ِ� $َ�َْ-َdْا ٌ���ٖ�َ Zٌ�ٖdَ �ُ��	�3َ َوا	َم َ�/َBِ*ْا :;َ L,ٰhْ�ْ�َوِة اْ	ُ  
Bََُ̂�وا اَْو	َِ��ُؤُ<ُ� ا	��� �ِر َوا	�5ٖ َ� bC	ا L	َِِت ا�َُ�bg	ا �3ُ�ُ�ِْ� ِ�َ ْ̀ �ا ُ Cُ�َٰا �5ٖ َ�	ا bLِ	ُ� َو��	ُت اَ�9ُ

�ِت اُو	Kَِٰ$ اَ َُ�bg	ا L	َِِر ا�bC	ا �3ُْ� ِ�َ*َ��ُ�ِ ْ̀ 6َْ(�ُب ا	��Cِر ُ<ْ� ٖ?��Hَ �3َ	ُِ"ونَ ُ   

Allâhu lâ ilâhe illâ hû, elhayyul gayyûm, lâ teé'huzuhû sinetuv velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî 
yeşfeu ındehû illâ biiznih, yağlemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bişey'im min ılmihî illâ bimâ şâé', 

vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhû hıfzuhuma, ve huvel aliyyul azîm. 
Lâ ikrâhe fid dîni gad tebeyyener ruşdu minel ğayy, femey yekfur bittâğûti ve yué'mim billâhi fegadistemseke bil urvetil 

vusgâ, lenfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm. 
Allâhu veliyyullezîne âmenû yuhricuhum minez zulumâti ilen nûr, vellezîne keferû evliyâuhumut tâğûtu yuhricûnehum 

minen nûri ilez zulumât, ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn. 
 

Bakara 284-286 
�اِت َوَ�� ِ?L ا;ْ َٰ �ُه ُ َ(� �ِِ� �ْAُ2ْdِ	L?ِ ��َ �ِ��ِ ا	��Bُ ْ̀ ُP اَْو �ْAُ�ِBُ*َْا L?ٖ ��َ 2ُُْ"واP َْرِض َواِْن:

 ٌ� "ٖDَ ٍءcْfَ &Qُ^ Lٰ��ُب َ�ْ� َ َ��ُء َوا	��ُ� َ ْ� َ َ��ُء َوُ 5%َ&َِ	 �ُBِ8ْ�َ?َ �ُ��	ا 
�َن ^jQُ اٰ�َ Cُ�ِGْ�ُل �َِ� اُْ*Jَِل اِ	َْ�ِ� ِ�ْ� َر�&ٖ� َواْ	ُdُ��	ا �اَٰ�َ :;َ �ٖ�ِdَُو^ُُ-2ِٖ� َوُر �ٖ-ِAَKِٰ��ََو �ِ��	�ِ� �َ

 ُ��/ْٖ%�Cَ َواBْ9ُ �Cَ%ْkَََ�ا*ََ$ َر���Cَ َواِ	َْ�َ$ اْ	َِdَ ا�ُ	�Dََو �ٖ�ِdُُر �َاَ�ٍ" ِ�ْ �ُق َ�ْ�َ&�Bَُ* 
 َ�-َْ̂ 4ْ2َ�ََ̂ َوَ��3َ�ْ�َ َ�� ا  ��َ �3َ	َ �3َ%َdْاِ;�: ُو ��ًBْ*َ �ُ��	ا [ُ&�Aَ ُ :;َ 5َْ*� اِْنHِاGَُP :;َ �Cَ4ْ2َ َر��

 �Cََر�� �Cَ�ِ2ْDَ �ْ�ِ �َ 5ٖ�	ا L�َ�َ �ُ-َ�َْ�َ �ََ̂ ��Cَ�ْ�َ ا6ًِْ�ا َ Qِْ)ْPَ :;ََو �Cََر�� �*َْ��َHْاَْو َا �Cَ��َٖ* :;ََو
���C َوا �ْBِ9ْ	�Cََ َواْرَ�ْ�Cَ اَْ*4َ َ [ُ� \َDَ�kَ :;َ ��َ �Cَ�ْ	�Cََ �ِٖ� َواْ &)َُP  ِم��L�َ اْ	َ,َْ �*َ�ْ/ُْ*�?َ �Cَmٰ	�ْ�َ

 َ� �ٖ?ِ�Aَْ	ا 
Lillâhi mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, ve in tubdû mâ fî enfusikum ev tuhfûhu yuhâsibkum bihillâh, feyağfiru limey yeşâu 

ve yuazzibu mey yeşâé', vallâhu alâ kulli şey'in gadîr. 
 Âmener rasûlu bimâ unzile ileyhi mir rabbihî vel mué'minûn, kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, 

lâ nuferrigu beyne ehadim mir rusulih, ve gâlû semiğnâ ve etağnâ ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. 
Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus'ahâ, lehâ mâ kesebet ve aleyha mektesebet, rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahtaé'nâ, 
rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû alellezîne min gablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâgate lenâ 

bih, vağfu annâ, vağfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel gavmil kâfirîn. 
 
 
 



 
 

 
Ali İmran  18-19 

 َ�� �ِ�ْ	ِ,nِ�ْ َ;: اِ	َٰ� اِ;�: ُ<ًِo�Dَ �ِ�ْ%ِ	ْا ا� 3ِfََ" ا	��ُ� اَ*�ُ� َ;: اِ	َٰ� اِ;�: ُ<َ� َوا	َْ�AَKُِٰ\ َواُو	ُ
 ُ��Aٖ)َْ	ا Jُ Jٖ%َ	ْا 

 ِA	ْا ا�ُPاُو �5ٖ َ�	ا [َ�َ-َHُْم َوَ�� اSTَdْ:ِ;ِْ� ا��	ا "َCْ�َ-�َب اِ;�: ِ�ْ� َ�ْ%ِ" َ�� َ��َءُ<ُ� اِن� ا	ّ"ٖ َ� ِ
 اْ	ِ%ْ�ُ� 3ُCَ�ْ�َ ��ً8ْ�َْ� َوَ�ْ� َ BُAْْ� �ِ�َٰ �ِت ا	��ِ� َ?ِ�ن� ا	��َ� Zُ �ٖdَ اْ	ِ(َ��بِ 

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve vel melâiketu ve ulul ılmi gâimem bil gıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm. 
İnneddîne ındallâhil islâm, ve mahtelefellezîne ûtul kitâbe illâ mim bağdi mâ câehumul ılmu bağyem beynehum, ve mey 

yekfur biâyâtillâhi feinnallâhe serîul hısâb.  
 

Ali İmran 26-27 

ْ� Pََ��ُء َوْ�َ bJ%ُِP� QُِD ا	����3ُ َ��	َِ$ اْ	ُْ�ِ$ LِPGُْP ا	ُْْ�َ$ َ�ْ� Pََ��ُء َوJِCْPَُع اْ	  ��ِ $َ�ُْ
 ٌ� "ٖDَ ٍءcْfَ &Qُ^ Lٰ��ْ�ُ� اِ*�َ$ َ َ̀  Pََ��ُء َو5ُِPلْ�َ b� Pََ��ُء �َِ�ِ"َك ا	ْ

ِ�ُج  ْ̀ ُP4ِ َو&�ِ�ُج اْ	َ(�c ِ�َ� ا	َْ ْ̀ ُPَو Qِ�ْ�	ا L?ِ �3ََر�C	ا rُِ	�ُP�3َِر َو�C	ا L?ِ Qَ�ْ�	ا rُِ	�ُP
َ(c& َوPَْ�ُزُق َ�ْ� Pََ��ُء �8َِْ�ِ� ِ�َ��بٍ اْ	َ�&4َ ِ�َ� اْ	   

Gulillâhumme mâlikel mulki tué'til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâé', ve tuızzu men teşâu ve tuzillu 
men teşâé', biyedikel hayr, inneke alâ kulli şey'in gadîr. 

Tûlicul leyle fin nehâri ve tûlicun nehâra fil leyl ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy, ve 
terzugu men teşâu biğayri hısâb. 

 
Araf 54-57 

�ى َ�L�َ اْ	َ%ْ�ِش ُ L�ِ8ْ اٰ-َdْا ��ُh اَ ��ٍم \ِ�-dِ L?ٖ اِت َواْ;:َْرَض�َٰ Qَ�ْ 	� اِن� َر��Aُُ� ا	��ُ� ا	�5ٖى Nَ�َHَ ا	��
Nُ�ْ َواْ;:َْ�ُ�  َ̀ َ�اٍت �ِ�َْ�ِ�ٖه اََ;: َ	ُ� اْ	 �̀ �َم ُ�َ�OُbC	َوا �َtَ َواْ	َ,َْ �2َPََرَك ا	��ُ� ا	�3َ�Cَر َ �uً�uٖ�َ �ُ2ُُ��ْ َوا	��

 َ�� َربb اْ	َ%�	َٖ
 ٖ"-َ%ْ�� َوBْHَُ�ً\ اِ*�ُ� َ;: ُ ِ(@b اْ	ًُ b�7َPَ �ْAُا َر����  �َ اُْدُ

 ِ�)ًْ%� اِن� َرْ�َ4َ ا	��ِ� Dَٖ� ٌ@ ِ�َ� اْ	َُkََو �?ً�ْHَ ُه���Cٖ�َ َوَ;: BُْPِ�ُ"وا ِ?L اْ;:َْرِض َ�ْ%َ" ا�3َ�ِSTَ6ِْ َواْدُ  
�Cَ,ْdُ :;ً�,َِh ��ً�)َdَ 4ْ��Dََاَِذا ا L�-�َ �ٖ-َِ �َح ُ�ْ�ً�ا َ�ْ�َ� َ َ"ْي َرْ�َ ُه 	2ََِ�ٍ" َ��&4ٍ َوُ<َ� ا	�5ٖى ُ Qُdِ�ْ ا	�&

�َ LٰP	5َPَ �ْAُ��%َ^�ُ�ونَ ِْ�ُج اْ	َ ْ̀ ُ* $َِ	5َٰ̂ َ�اِت َ�u	ا &Qُ^ �ْ�ِ �ِٖ� �Cَ�ْ�َHَْ�?َ َء� َ?�َْ*Jَ	�Cَْ �ِِ� اْ	َ
İnne rabbekumullâhullezî halegas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alel arşi yuğşil leylen nehâra 

yatlubuhû hasîsev veş şemse vel gamera ven nucûme musehharâtim biemrih, elâ lehul halgu vel emr, tebârakallâhu 
rabbul âlemîn. 

Ud'û rabbekum tedarruav ve hufyeh, innehû lâ yuhıbbul muğtedîn. 
Ve lâ tufsidû fil ardı bağde ıslâhihâ ved'ûhu havfev ve tameâ, inne rahmetallâhi garîbum minel muhsinîn. 

Ve huvellezi yursilur riyâha buşram beyne yedey rahmetih, hattâ izâ egallet sehâben sigâlen sugnâhu libeledim meyyitin 
feenzelnâ bihil mâe feahracnâ bihî min kullis semerât, kezâlike nuhricul mevtâ leallekum tezekkerûn. 

 
 



 
 

İsra 81-82 

�Dً�َ̂�َن َزُ<  Qَkِ�2َْ	اِن� ا Qُkِ�2َْ	ا Nَ>ََوَز bN)َ	َْ��َء ا QُْDَو 

 �َ�Cٖ�ِGُْ�ِْ	 \ٌُل ِ�َ� اْ	ُ,ْ�اِٰن َ�� ُ<َ� �Bَfٌِء َوَرْ�َ &JCَُ*َ��ًراَوHَ :�;ِا �َ�ِٖ	��g	ا "ُ Jٖ َ :;ََو  

Ve gul câel haggu ve zehegal bâtıl, innel bâtıle kâne zehûgâ. 
Ve nunezzilu minel gur'âni mâ huve şifâuv ve rahmetul lilmué'minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. 

 
Muminun 115-118 

 َC�ْ	َِا �ْAُ�*ََوا �uً2َ�َ �ُْ^�Cَ,ْ�َHَ ��نَ اََ?َ(2ْ�ُِ-ْ� اَ*�َ%ُ�َ�ُْP :;َ �  

 ِ� �ٖAَ	َْ%ْ�ِش ا	اْ bَرب � َ?َ-َ%�	Lَ ا	��ُ� ا	َْ�ُِ$ اْ	َ(bN َ;: اِ	َٰ� اِ;�: ُ<َ

�Cَْ" َر�&ٖ� اِ*�ُ� َ;: ُ wُ�ِBْ َوَ�ْ� َ ْ"ُع Zَ�َ ا	��ِ� اِ	�3ًٰ اHََٰ� َ;: ُ�ْ�َ<�َن َ	ُ� �ِ�ٖ ِ �ُ�ُ��َ�ِ �َ�*�ِ?َ
 ِ?�Aَ	ُْ�ونَ ا  

 َ�� َوQُْD َرب& اBِ9ْْ� َواْرَ�ْ� َواَْ*Hَ 4َْ�ُ� ا	��اِ�ٖ

Efehasibtum ennemâ halagnâkum abesev ve ennekum ileynâ lâ turceûn. 
Feteâlallâhul melikul hagg, lâ ilâhe illâ hû, rabbul arşil kerîm. 

Ve mey yed'u meallâhi ilâhen âhara lâ burhâne lehû bihî feinnemâ hısâbuhû ınde rabbih, innehû lâ yuflihul kâfirûn. 
Ve gur rabbiğfir verham ve ente hayrur râhımîn. 

 

Yasin 1-12 

��Lٰ 6َِ�اٍط ُ�ْ�َ-ٖ,��ٍ َ  َ���ٖdَ�ْ  t َواْ	ُ,ْ�اِٰن اْ	َ(��Aِٖ  اِ*�َ$ 	ََِ� ا	ُْ
�ً�� َ�� اُْ*5َِر اٰ ْDَ 5َِرCْ-ُِ	 َن�َ��ُؤُ<ْ� َ?�9َ �ْ3ُِ?�ُ  Qَ JٖCْPَ اْ	َ%Jِ Jٖ ا	��ٖ���ِ  

�نَ Cُ�ِGْ ُ :;َ �ْ3ُ?َ �ْ>ِ�ِûَْ  َ	َ,ْ" �N�َ اْ	َ,ْ�ُل َ��Lٰ اَ
�نَ  اِ*�� َ�َ%L?ٖ �Cَ�ْ اَْ�3ِDِ�Cَْ� اLَ3ِ?َ :;ًSTَ9َْ اَِ	L اْ;:َْذ�Dَِن َ?�3ُْ )َُ,ْ�ُ  

ا َ?��Cَ�ْ�َ9َُْ<ْ� َ?3ُْ� َ;: ُ 2ِْ/ُ�ونَ  x"dَ �ْ3ِBِ�ْHَ �ْ�ِا َو x"dَ �ْ3ِ "ٖ َْا �ِ�ْ�َ �ْ�ِ �Cَ�ْ%َ�ََو 
�نَ Cُ�ِGْ ُ :;َ �ْ>ُ5ِْرCُْP �ْ	َ 3ُْ� اَْمPَ3ِ�ْ�َْ� َءاَ*5َْْر��اٌء ََdََو 

َٖ̂� �ٍ اِ*�  ْ�ُه �َِBِ8َْ�ٍة َواَْ�ٍ�  &�2َ?َ @ِ�ْ8َ	ْ�ِ� �ََْ̂� َوLَ�ِHَ ا	��ْ�ٰ � 5ِCُْPُر َ�ِ� اZَ2َ�P ا	5&َ  
ُ��ا َوا�hََٰرُ<ْ� َو^cْfَ �Qٍُء اَْ�َ/�Cَ�ُْه ٖ?L اَِ��ٍم �2ٖ�ُ�ٍ  �"Dَ ��َ @ُ-ُAَْ*َو LٰP�ْ اِ*�� َ*ْ(ُ� *ُْ(yِ ا	َْ

Yâsîn,Vel gur'ânil hakîm, İnneke leminel murselîn, Alâ sıratım mustegîm. 
Tenzîlel azîzir rahîm, Litunzira gavmem mâ unzira âbâuhum fehum ğâfilûn. 

Legad haggal gavlu alâ ekserihim fehum lâ yué'minûn. 
İnnâ cealnâ fî ağnâgıhim ağlâlen fehiye ilel ezgâni fehum mugmehûn. 

Ve cealnâ mim beyni eydîhim seddev ve min halfihim sedden feağşeynâhum fehum lâ yubsırûn. 
Ve sevâun aleyhim eenzertehum em lem tunzirhum lâ yué'minûn. 

İnnemâ tunziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmâne bil ğayb, febeşşirhu bimağfirativ ve ecrin kerîm. 
İnnâ nahnu nuhyil mevtâ ve nektubu mâ gaddemû ve âsârahum, ve kulle şey'in ahsaynâhu fî imâmim mubîn. 

 
 



 
 

Saffat 1-10 

�اِ�"ٌ َ	َ �ْAُ3َٰ	ًِْ̂�ا اِن� ا اِ�َ�اِت َزْ�ً�ا َ?�	-��	َِ��ِت ِذ �J	�?َ � xB6َ ِت��?�  َوا	/�

� َوَربb اْ	ََ��ِرقِ َ3ُCَ�ْ�َ ��َاِت َواْ;:َْرِض َو�َٰ  َربb ا	��
ِ̂@ِ  َوْ�ِ �gًBْ�ِ� fَ &Qُ^ْ�َ��ٍن َ��ِردٍ  �اَAَْ	ا \ٍCَ Jِٖ� ��َ*ْ b"	َء ا�َ ���C ا	��  اِ*�� َز

��َن اَِ	L ا	َْSِTَ اْ;:َْ��Lٰ َوُ ْ,5َ?ُ%ُ � �� َ :;َ ٍ@ِ*��َ &Qُ^ �ْ�ِ َن  

 ٌ@Dِ�hَ �3ٌَبfِ �ُ%َ2َPَْ�?َ \َBَ�ْ َ̀  ُدُ��ًرا َو	3َُْ� َ�5َاٌب َوا6ِ@ٌ  اِ;�: َ�ْ� Hَِ�َ] اْ	

Vas saffâti saffâ, Fez zâcirâti zecrâ, Fet tâliyâti zikrâ, İnne ilâhekum levâhıd. 
Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârıg. 

 İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bizînetinil kevâkib, Ve hıfzan min kulli şeytânim mârid. 
Lâ yessemmeûne ilel meleil ağlâ ve yugzefûne min kulli cânib. 

Duhûran ve lehum azâbuv vâsıb, İllâ men hatıfel hatfete feetbeahû şihâbun sâgıb. 
Rahman 33-36 

�اِت َواْ;:َْرِض َ?�ْ*5ُBُوا َ;:  َ � َ�ْ%َ��َ َٰ اْ	Oِ�& َواْ;ِ:ْ*tِ اِِن اdَْ-َ�ْ%ُ-ْ� اَْن 5ُBُCْPَوا ِ�ْ� اDََْ��ِر ا	��
 5ُBُCْPَوَن اِ;�: �ُِ�ْ�َ��نٍ 

َ��نِ  &5AَُP �َAُ&�2َِی& اَٰ;:ِء َر�?َ 
�اٌظ ِ��ْ َfُ �َAُ�ْ�َ�َ Qُdَ�ْ ُ  َِ�ان/ِ-َCْPَ STَ?َ ٍر َو*َُ(�ٌس�*َ  
َ��نِ  &5AَُP �َAُ&�2َِی& اَٰ;:ِء َر�?َ 

Yâ mağşeralcinni vel insi inistetağtum en tenfuzû min agtâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bisultân. 
Febieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân. 

Yurselu aleykumâ şuvâzum min nâriv ve nuhâsun felâ tentesırân. 
Febieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.  

Haşir 21-24 
�� ِ�ْ� Hَْ�َ�ِ\ ا	��ِ� َوPِْ�َ$ اْ;:�uَ�َْلُ ً &"/َ-َ�ُ �%ًfِ�Hَ �ُ-َ َََْ�ا	 Qٍ2َ�َ Lٰ��� اَْ*Jَ	�Cَْ ٰ<5َا اْ	ُ,ْ�اَٰن ََْ	 �3َ�ُ�ِ7َْ* 

�ABَ-َ َ �ْ3ُ��%َُ�ونَ 	��C�ِِس َ	   
�3ََدِة ُ<َ� ا	��ْ�ُٰ� ا	��ٖ���ُ  ��	ُِ� اْ	8َْ�ِ@ َوا	��َ �� ا	��ُ� ا	�5ٖى َ;: اِ	َٰ� اِ;�: ُ<ََ>ُ 

ُ� اْ	َ%Jُ Jٖ ا	��2Oَْرُ ِ�ْ3َSTَُم اْ	ُGِْ�ُ� اْ	ُ � ا	��ُ� ا	�5ٖى َ;: اِ	َٰ� اِ;�: ُ<َ� اَْ	َ�ُِ$ ا	ُْ,"bوُس ا	��َ>ُ �ُ &2Aَ-َ اْ	ُ
�نَ ُ^�ِ�ْ ُ � �� 2ْdَُ(�َن ا	��ِ� َ

�اِت َواْ;:َْرِض َٰ �ُء ا	ُْ(َ wُ&2�َ ُ LCٰ�ْ	L?ِ ��َ �ُ ا	��َdَْ:;ُْ� ا	ُر َ &�/َ�	Nُِ اْ	�2َرُِئ اْ	ُ َ̀ � ا	��ُ� اْ	َ>ُ �َوُ<َ
 ُ��Aٖ)َْ	ا Jُ Jٖ%َ	ْا 

Lev enzelnâ hâzel gur'âne alâ cebelil leraeytehû hâşiam mutesaddiam min haşyetillâh, ve tilkel emsâlu nadribuhâ linnâsi 
leallehum yetefekkerûn. 

Huvallahullezî lâ ilâhe illâ hû, âlimul ğaybi veş şehâdeh, huver rahmânur rahîm.  
Huvallahullezî lâ ilâhe illâ hû, elmelikul guddûsus selâmul mué'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, 

subhânallâhi ammâ yuşrikûn. 
Huvallâhul hâligul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard, ve huvel azîzul hakîm.   



 
 

Cin 1-3 

 �َ�ِ �ٌBََ* Zََ-َdْاَ*�ُ� ا �c	َِا Lَ�ِاُو QُْD�2ًOَ�ْ%D �Cَُْ�اٰ*ً� َِdَ ��*ِا ا�ُ	�,َ?َ &�Oِْ	ا  

��C�َٰ�?َ "ِfْ �ِٖ� َوَ	ْ� *ُْ�ِ�َك �َِ��&�Cَ اََ�ً"ا b�	ا L	َِ3ْٖ"ى ا َ 

5َ 2َ�ِ�6ًَ\ َوَ;: َوَ	ً"ا َ̀ �Pا ��َ �Cَ&َر� b"�َ Lٰ	�%َPَ �ُ�*ََوا 

Gul ûhıye ileyye ennehustemea neferum minel cinni fegâlû innâ semiğnâ gur'ânen acebâ. 
Yehdî iler ruşdi feâmennâ bih, ve len nuşrike birabbinâ ehadâ. 

Ve ennehû teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhıbetev ve lâ veledâ. 
 

Zilzal Suresi 

ُض اhََْ,�َ	�3ََوا4ِ�َ�َHَْ اْ;:َرْ  َو�Dََل اْ;ِ:ْ*َ��ُن َ�� 	�3ََ  اَِذا ُزْ	Jَِ	4ِ اْ;:َْرُض ِزْ	Jَاَ	�3َ 
 �3ََ	 L�ٰ�2ََرَ<� �ِ�َن� َر��َ$ اَْوHَُْث ا &")َُP 5ٍKِ�َ�ْ َ 

 ْ�3َُ	�َ��5ٍKِ�َ َ ْ/ُ"ُر ا	��Cُس ا�Pً�-َfَْ 	ُِ�َ�ْوا اَْْ َ 
ا َ َ�هُ  x�fَ ٍة ٍة Hَْ�ً�ا َ َ�هُ  َوَ�ْ� َ ْ%َuْ�ِ Qَْ,�َل َذر� uْ�ِ Qَْ,�َل َذر�َ%ْ َ �َْ?َ 

İzâ zulziletil ardu zilzâlehâ, Ve ahracetil ardu esgâlehâ,Ve gâlel insânu mâ lehâ. 
Yevmeizin tuhaddisu ahbârahâ,Bienne rabbeke evhâ lehâ. 

Yevmeiziy yasdurun nâsu eştâtel liyurav ağmâlehum. 
Femey yağmel misgâle zerratin hayray yerah, Ve mey yağmel misgâle zerratin şerray yerah. 

  
Humeze Suresi 

َدهُ  َ ْ(َ�ُ@ اَن� َ��َ	ُ� اHََْ�َ"هُ  �"�Jٍَة 	َُJَةٍ  اَ	�5ٖى َ�َZَ َ��ً;: َوََ>ُ &QAُِ	 Qٌ َْو 

�Dََ"ةُ َ S�Tَ̂	5َ2َCْ�ُن� ِ?L ا	ُْ(َ�َ\ِ  َوَ�� اَْدٰر~َ$ َ�� اْ	ُ(َ�َ\ُ  *َ�ُر ا	��ِ� اْ	ُ  

َدةٍ  �"َ�ُ "ٍَ�َ L?ٖ  ٌ6ََ"ةGْ�ُ �ْ3ِ�ْ�َ��L�َ اْ;:َْ?ِ�َ"ةِ  اِ*��3َ ََ Zُ�ِ��Pَ L-ٖ�	َا 
Veylul likulli humezetil lumezeh, Ellezî cemea mâlev ve addedeh, Yahsebu enne mâlehû ahledeh. 

Kellâ leyumbezenne fil hutameh, Ve mâ edrâke mel hutameh,Nârullâhil mûgadeh. 
Elletî tettaliu alel ef'ideh, İnnehâ aleyhim mué'sadeh, Fî amedim mumeddedeh 

 

Kafirun Suresi 

 ُ"2ُ�: اَْ�Pَ ��َ "ُ2ُْ%2ُُ"ونَ ;َ  َوَ;: اَْ*ُ-ْ� َ���ُِ"وَن َ�� اَْ  QُْD َ � اَ �3َb اْ	�Aَِ?ُ�ونَ  

�P"ْ2َُ�ْ  َوَ;: اَْ*ُ-ْ� َ���ُِ"وَن َ�� اَْ�َ  ُ"2ُ	Aُْ� ٖد AُCُْ� َو	Lَِ ٖد �ِ َ ��َ "ٌِ��� َوَ;: اَ*َ� َ

 
Gul yâ eyyuhel kâfirûn, Lâ ağbudu mâ tağbudûn,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud. 

Ve lâ ene âbidum mâ abedtum,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud, Lekum dînukum ve liye dîn. 
  
  
  
 
 
 



 
 

 

İhlas Suresi 

�ا اََ�"ٌ ًBُُ^ �ُ	َ �ْAُ َ �َْ	َو  ْ"َ	�"ُ  	َْ� َ ِ�ْ" َو	َْ� ُ َ �َ  اَ	��ُ� ا	/�>ُ QُْD  ٌ"�ََُ� ا��	ا  

Gul huvallâhu ehad, Allâhus samed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekul lehû kufuven ehad. 

 
Felak Suresi 

 @َDَاَِذا َو Nٍdِ�9َ &�fَ �ْ�َِو  َN�َHَ ��َ &�fَ �ْ�ِ  ِN�َBَْ	ُذ �َِ�ب& ا�� QُْD اَُ

��hَِت ِ?L اْ	ُ%َ,"ِ  َوِ�ْ� �fَ&  َوِ�ْ� dِ��َ &�fٍَ" اَِذا َ�َ�"َ   �B�C	ا  

Gul eûzu birabbil felag, Min şerri mâ halag, Ve min şerri ğâsigın izâ vegab. 
Ve min şerrin neffâsâti fil ugad, Ve min şerri hâsidin izâ hased. 

 
Nas Suresi 

�ُذ �َِ�ب& ا	��Cسِ  َ�ِ�ِ$ ا	��Cسِ  اِ	ِٰ� ا	��Cسِ � QُْD اَُ

�ُس ٖ?L 6ُُ"وِر ا	��Cسِ اَ	�5ٖ ِdْ�ى ُ َ ��Cسِ   َ̀ �اِس اْ	َdْ� ِ�ْ� �fَ& اْ	َ

 ِ�َ� اْ	�COِِ\ َو ا	��Cسِ 

 Gul eûzu birabbin nâs, Melikin nâs, İlâhin nâs.   
Min şerril vesvâsil hannâs, Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. 

Minel cinneti ven nâs. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  



 
 

RUKYE SİHİR VE BÜYÜYE KARŞI OKUNACAK AYETLER 
Fatiha Suresi 

 ِٰ� ا	��ٖ���ِ �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ� ْ�َ��ِن ا	��ِ���ِ   �ُذ �ِ�	�ِ� ِ�َ� ا	��� أَُ
ِ� ا	��ٖ���ِ  َ��	ِِ$ َ ْ�ِم ا	ّ"ٖ �ِ ٰ�ْ  اَْ	َ(ُْ" 	ِ��ِ� َرب& ا	َْ%�َ	ٖ��َ  اَ	��

  َ��,ٖ-َ�َْ�اَط ا	ُْ  اِ ��َك َ*ْ%2ُُ" َواِ ��َك َ*ْ�َ-ٖ%��ُ  اِْ+ِ"*َ� ا	/&
�3ِ�ْ�َْ� 6َِ�اَط ا	�5ٖ َ 4َ7ُ8ْ�ِب  َ� اَ*َْ%ْ�	ّٖ��َ 9َْ�ِ� ا	َْ �3ِ�ْ�َْ� َوَ;: ا	�7َ  

Euzu Billahimişşeytanirracim Bismillâhir rahmânir rahîm. 
El hamdu lillâhi rabbil âlemîn, Er rahmânir rahîm,Mâliki yevmid dîn, 

İyyake nağbudu ve iyyake nesteîn, İhdinas sırâtal mustegîm,  
Sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn 

 
Bakara 102 

 �َ�kٖ��َ ُ� َو	Aِٰ�� ا	��ٰ�ْ�َdُ �َBََ̂ َ� َوَ�� ٰ�ْ�َdُ $ِ�ْ�ُ Lٰ��َ �ُ�kٖ��َ �ا ا	��ُ�-ْPَ ��َ ا�%ُ2َ�Pَوا
ْ(َ� Bََُ̂�وا  �َن ا	��Cَس ا	�&ُ&�%َ ُ َ�L�َ اْ	َِ�ْAَ�َ� �Qَِ��2َِ َ<�ُروَت َوَ��ُروَت َوَ�� َوَ�� اُ*Jَِْل 

�َن ُD &�Bَ ُ ��َ �َ3ُCْ�ِ َن�ُ��%َ-َ�َ?َ �ْBُAْPَ STَ?َ \ٌCَ-ْ?ِ �ُ)َْ* ��َ;: اِ*�َ,ُ َ L�-�َ "ٍ�ََا �ِن ِ�ْ�َ&�%َ ُ
�َن َ�� َوَ�� ُ<ْ� ��7َِّرٖ َ� �ِٖ� ِ�ْ� اََ�ٍ" اِ;� َ�ْ�َ� اْ	َْ�ِء َوَزْوِ��ٖ �ِ�ٖ : �ِِ�ْذِن ا	��ِ� َوَ َ-َ%��ُ

 ��َ tَKْ2َِ	ٍق َوSTَHَ �ْ�ِ َ�ِةHِٰ:;ْا L?ِ �ُ	َ ��َ �ُ �ٰ-َfْا �ِ�ا 	ََُ�ِ�ُ<ْ� َوَ;: َ BَCُْ%3ُْ� َوَ	َ,ْ" َ b�7ُ َ
�نَ �ا َ ْ%َ�ُُ*�َ̂  �ْ	َ �ْ3ُ�َBُْ*ََ�ْوا �ِٖ� اfَ 

Vettebeû mâ tetluş şeyâtînu alâ mulki suleymân, ve mâ kefera suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû yuallimûnen nâses 
sıhr, ve mâ unzile alel melekeyni bibâbile hârûte ve mârût, ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yegûlâ innemâ nahnu 

fitnetun felâ tekfur, feyeteallemûne minhumâ mâ yuferrigûne bihî beynel mer'i ve zevcih, ve mâ hum bidârrîne bihî min 
ehadin illâ biiznillâh, ve yeteallemûne mâ yedurruhum ve lâ yenfeuhum, ve legad alimû lemenişterâhu mâ lehû fil âhırati 

min halâg, ve lebié'se mâ şerav bihî enfusehum, lev kânû yağlemûn. 
 

Bakara 255 (Ayetel Kürsi) 

�ُم b�,َ	ْا bc)َ	َْا ��اِت َوَ�� ِ?L اْ;:َْرِض اَ	��ُ� َ;: اِ	َٰ� اِ;�: ُ<ََٰ َ;: 5ُHُْ�Pَُه Cَdٌِ\ َوَ;: َ*ْ�ٌم 	َُ� َ�� ِ?L ا	��
�Cَْ"ُه اِ;�: �ِِ�ْذ*ِٖ� َ ْ%َ�ُ� َ�� َ�ْ�َ� َاْ ٖ" 3ِْ� َوَ�� 3ُBَ�ْHَْ� َوَ;: ُ ٖ(�ِ ZُBَ�ْ َ 5ٖى�	َذا ا �ٍء َ�ْcْ�َِ� َن��ُ

�اِت َواْ;:َْرضَ َٰ ٖ� اِ;�: �َِ� �fََء َوb�dِ�ُْ^ Zَdُِ� ا	��ِ�ْ�ِ �ْ�ِ   ���َ3ُ33ُgggBْBB�ِ��   ددُدههُهGُGG َ     :::َ;;;َووَو ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ َ bL�ِ%َ	ْا �َوُ<َ
 ُ��gٖ%َ	ْا 

Allâhu lâ ilâhe illâ hû, elhayyul gayyûm, lâ teé'huzuhû sinetuv velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî 
yeşfeu ındehû illâ biiznih, yağlemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bişey'im min ılmihî illâ bimâ şâé', 

vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhû hıfzuhuma, ve huvel aliyyul azîm. 
 
 
 
 



 
 

Araf 117-122 

�نَ وَ Aُ?ِْ� َ ��َ [ُ,َ�ْPَ Lَ>ِ َك َ?ِ�َذا�/َ�َ Nِ	َْاَْن ا Ldٰ��ُ Lٰ	ِا �Cَ�ْ�َاَْو  

�نَ  َ?2ُ�ِ8ُ�ا ُ<�Cَ	َِ$ َوا*َْ,2ُ�َ�ا 9ِ�6َٖ� �َ ُ��ا َ ْ%َُ*�َ̂  ��َ Qَ�َ�ََو bN)َ	ْا ZَDَ�َ?َ 

�ا ا��C�َٰ �ِِ�ب& اْ	َ%�َ	ٖ��َ  َرب& ُ��Ldٰ َوٰ<ُ�ونَ ُ	�Dَ 	ا Lَ,ِ	َُْوا َ� "ٖ�ِ�dَ َ�ُة)َ ��  
Ve evhaynâ ilâ mûsâ en elgı asâk, feizâ hiye telgafu mâ yeé'fikûn. 

Fevegaal haggu ve betale mâ kânû yağmelûn, Feğulibû hunâlike vengalebû sâğırîn. 
Ve ulgıyes seharatu sâcidîn, Gâlû âmennâ birabbil âlemîn, Rabbi mûsâ ve hârûn. 

  
Yunus 79-82 

 ٍ���ٖ�َ �ٍ�ِ�dَ &QAُِ� L*ٖ�-ُoُْن ا�ْ� َو�Dََل ِ?ْ�َ
َ(َ�ُة �Dََل َ	3ُْ� ُ��Ldٰ اَ	ُْ,�ا َ�� اَْ*ُ-ْ� ُ�ْ�ُ,�نَ  � َ��َء ا	�� ��َ?َ 

 �ُ)ْ � اَ	َْ,ْ�ا �Dََل ُ��Kْ�ِ ��َ Ldُٰ-ْ� �ِِ� ا	�& ���2ْ22�ُ��dَddُِ����ُ���ُ   ا	��َ�  اِن �َ?َ� ُ ِ ْ ُ َُ ُ ِ ْ ُ َُ ُ ِ ْ ُ َ  Qََ�َ wُ�ِ/ْ ُ :;َ �َ��	اِن� ا
 َ� "ٖ�ِBْ اْ	ُ

ِ�ُ��نَ Ôَِْ�َه اْ	ُ  ��Pِٖ� َوَ	َْ�ِAَِ� �N)َ	ُْ� ا��	ا bN)ِ َُو 
  

Ve gâle fir'avnué'tûnî bikulli sâhırin alîm. 
Felemmâ câes seharatu gâle lehum mûsâ elgû mâ entum mulgûn. 

Felemmâ elgav gâle mûsâ mâ cié'tum bihis sıhr, innallâhe seyubtıluh, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.  
Ve yuhıggullâhul hagga bikelimâtihî ve lev kerihel mucrimûn. 

 
Taha 67-70 

 َB�Hٖ �ٖ�ِBَْ* L?ٖ tَ�ََْو�?َLdٰ��ُ \ً
Lٰ��ْ] اِ*�َ$ اَْ*4َ اْ;:َْ َ̀ Pَ :;َ �Cَ�ُْD 

�ا %ُCَ6َ ��َ [ْ,َ�ْPَ $َِC�ٖ َ L?ٖ ��َ Nِ	ََْوا �ٍ�ِ�dَ "ُ�َْ̂ �ا %ُCَ6َ ��ِ�ُ� اِ*�َ َوَ;: ُ wُِ�Bْ ا	��
LٰPَا _ُ�ْ�َ 

 ً" �Odُ َ�ُة)َ �ا ا��C�َٰ �َِ�ب& ٰ<�ُ َ?�ُ	ِْ,Lَ ا	��ُ	�Dَ اLdٰ�وَن َوُ�  

Feevcese fî nefsihî hîfetem mûsâ.  
Gulnâ lâ tehaf inneke entel ağlâ. 

Ve elgı mâ fî yemînike telgaf mâ sanaû, innemâ sanaû keydu sâhır, ve lâ yuflihus sâhıru haysu etâ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

İsra 81-82 

 ِk�2َْ	ا Nَ>ََوَز bN)َ	َْ��َء ا QُْDَو�Dً�َ̂�َن َزُ<  Qَkِ�2َْ	اِن� ا Qُ  

 �َ�Cٖ�ِGُْ�ِْ	 \ٌُل ِ�َ� اْ	ُ,ْ�اِٰن َ�� ُ<َ� �Bَfٌِء َوَرْ�َ &JCَُ*َ��ًراَوHَ :�;ِا �َ�ِٖ	��g	ا "ُ Jٖ َ :;ََو  

Ve gul câel haggu ve zehegal bâtıl, innel bâtıle kâne zehûgâ. 
Ve nunezzilu minel gur'âni mâ huve şifâuv ve rahmetul lilmué'minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. 

 
Saffat 1-10 

�اِ�"ٌ َ	َ �ْAُ3َٰ	ًِْ̂�ا اِن� ا اِ�َ�اِت َزْ�ً�ا َ?�	-��	َِ��ِت ِذ �J	�?َ � xB6َ ِت��?�  َوا	/�

� َوَربb اْ	ََ��ِرقِ َ3ُCَ�ْ�َ ��َاِت َواْ;:َْرِض َو�َٰ  َربb ا	��
ِ̂@ِ  َوْ�ِ �gًBْ�ِ� fَ &Qُ^ْ�َ��ٍن َ��ِردٍ  �اَAَْ	ا \ٍCَ Jِٖ� ��َ*ْ b"	َء ا�َ ���C ا	��  اِ*�� َز

�َن اَِ	L ا	َْSِTَ اْ;:َْ��Lٰ َوُ ْ,5َ?ُ�َن ِ��ْ %ُ � �� َ :;َ  ٍ@ِ*��َ &Qُ^  

 ٌ@Dِ�hَ �3ٌَبfِ �ُ%َ2َPَْ�?َ \َBَ�ْ َ̀  ُدُ��ًرا َو	3َُْ� َ�5َاٌب َوا6ِ@ٌ  اِ;�: َ�ْ� Hَِ�َ] اْ	

Vas saffâti saffâ, Fez zâcirâti zecrâ, Fet tâliyâti zikrâ, İnne ilâhekum levâhıd. 
Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârıg. 

 İnnâ zeyyennes semâed dunyâ bizînetinil kevâkib, Ve hıfzan min kulli şeytânim mârid. 
Lâ yessemmeûne ilel meleil ağlâ ve yugzefûne min kulli cânib. 

Duhûran ve lehum azâbuv vâsıb, İllâ men hatıfel hatfete feetbeahû şihâbun sâgıb. 
 

Kafirun Suresi 

���ُِ"وَن َ�� اَْ�2ُ"ُ َوَ;: اَْ*ُ-ْ� َ  QُْD َ � اَ �3َb اْ	�Aَِ?ُ�ونَ  َ;: اَْ�Pَ ��َ "ُ2ُْ%2ُُ"ونَ  

�P"ْ2َُ�ْ  َوَ;: اَْ*ُ-ْ� َ���ُِ"وَن َ�� اَْ�َ  ُ"2ُ	Aُْ� ٖد AُCُْ� َو	Lَِ ٖد �ِ َ ��َ "ٌِ��� َوَ;: اَ*َ� َ

 
Gul yâ eyyuhel kâfirûn, Lâ ağbudu mâ tağbudûn,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud. 

Ve lâ ene âbidum mâ abedtum,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud, Lekum dînukum ve liye dîn. 

 
İhlas Suresi 

�ا اََ�"ٌ ًBُُ^ �ُ	َ �ْAُ َ �َْ	َو  ْ"َ	�"ُ  	َْ� َ ِ�ْ" َو	َْ� ُ َ � ا	��ُ� اََ�"ٌ  اَ	��ُ� ا	/�َ>ُ QُْD 

Gul huvallâhu ehad, Allâhus samed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekul lehû kufuven ehad. 

 
Felak Suresi 

 @َDَاَِذا َو Nٍdِ�9َ &�fَ �ْ�َِو  َN�َHَ ��َ &�fَ �ْ�ِ  ِN�َBَْ	ُذ �َِ�ب& ا�� QُْD اَُ

��hَِت ِ?L اْ	ُ%َ,"ِ  َوِ�ْ� dِ��َ &�fٍَ" اَِذا َ�َ�"َ   �B�C	ا &�fَ �ْ�َِو 

Gul eûzu birabbil felag, Min şerri mâ halag, Ve min şerri ğâsigın izâ vegab. 
Ve min şerrin neffâsâti fil ugad, Ve min şerri hâsidin izâ hased. 

 
 
 



 

 
 

Nas Suresi 

�ُذ �َِ�ب& ا	��Cسِ  َ�ِ�ِ$ ا	��Cسِ  اِ	ِٰ� ا	��Cسِ � QُْD اَُ

�ُس ٖ?L 6ُُ"وِر ا	��Cسِ ِdْ��َ  اَ	�5ٖى ُ َdْ���Cسِ ِ�ْ� �fَ& اْ	َ َ̀ اِس اْ	  

 ِ�َ� اْ	�COِِ\ َو ا	��Cسِ 

 Gul eûzu birabbin nâs, Melikin nâs, İlâhin nâs.   
Min şerril vesvâsil hannâs, Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. 

Minel cinneti ven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RUKYE NAZAR VE HASEDE KARŞI OKUNACAK AYETLER  
Fatiha Suresi 

ْ�َ��ِن ا	��ِ���ِ  �ِْ�ِ� ا	��ِ� ا	��ْ�ِٰ� ا	��ٖ���ِ  �ُذ �ِ�	�ِ� ِ�َ� ا	��� أَُ
 ْ�ِم ا	ّ"ٖ �ِ َ��	ِِ$ َ  ِ� ا	��ٖ���ِ  ٰ�ْ  اَْ	َ(ُْ" 	ِ��ِ� َرب& ا	َْ%�َ	ٖ��َ  اَ	��

  َ��,ٖ-َ�َْ�اَط ا	ُْ  اِ ��َك َ*ْ%2ُُ" َواِ ��َك َ*ْ�َ-ٖ%��ُ  اِْ+ِ"*َ� ا	/&
 �ْ3ِ�ْ�َ�َ 4َ7ُ8ْ�ِب 6َِ�اَط ا	�5ٖ َ� اَ*َْ%ْ�	ّٖ 9َْ�ِ� ا	َْ �3ِ�ْ�َْ� َوَ;: ا	�7َ َ��  

Euzu Billahimişşeytanirracim Bismillâhir rahmânir rahîm. 
El hamdu lillâhi rabbil âlemîn, Er rahmânir rahîm,Mâliki yevmid dîn, 

İyyake nağbudu ve iyyake nesteîn, İhdinas sırâtal mustegîm,  
Sırâtallezîne enamte aleyhim, ğayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn 

 
Bakara 255 (Ayetel Kürsi) 

�ُم b�,َ	ْا bc)َ	َْا ��اِت َوَ�� ِ?L اْ;:َْرِض اَ	��ُ� َ;: اِ	َٰ� اِ;�: ُ<ََٰ َ;: 5ُHُْ�Pَُه Cَdٌِ\ َوَ;: َ*ْ�ٌم 	َُ� َ�� ِ?L ا	��
�Cَْ"ُه اِ;�: �ِِ�ْذ*ِٖ� َ ْ%َ�ُ� َ�� َ�ْ�َ� َاْ ٖ" 3ِْ� َوَ��ِ ZُBَ�ْ َ 5ٖى�	َذا ا �ٍء  َ�ْcْ�َِ� َن�3ُBَ�ْHَْ� َوَ;: ُ ٖ(�ُ�

�اِت َواْ;:َْرضَ َٰ ٖ� اِ;�: �َِ� �fََء َوb�dِ�ُْ^ Zَdُِ� ا	��ِ�ْ�ِ �ْ�ِ   ���َ3ُ33ُgggBْBB�ِ��   ددُدههُهGُGG َ     :::َ;;;َووَو ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ُ ُ ُ َ َ َ bL�ِ%َ	ْا �َوُ<َ
 ُ��gٖ%َ	ْا 

Allâhu lâ ilâhe illâ hû, elhayyul gayyûm, lâ teé'huzuhû sinetuv velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, men zellezî 
yeşfeu ındehû illâ biiznih, yağlemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bişey'im min ılmihî illâ bimâ şâé', 

vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhû hıfzuhuma, ve huvel aliyyul azîm. 
 

Yusuf 67 

 َDَو �ْAُCْ�َ LCٖ9َُْوَ�� ا \ٍDَ &�Bَ-َ�ُ اٍب��ا ِ�ْ� اَْ�َُ�Hَُ��ٍب َواِ�ٍ" َواْد �ا ِ�ْ�ُ�Hُ"ْPَ :;َ �LCِ�َ � َ َل�
�نَ ُ�&̂ �َ-َ�^�Qِ اْ	َُ-َ�َ�ْ?َ �ِ�ْ�َ��^�4ُ�ْ َوََPَ �ِ�ْ�َ� ِ�َ� ا	��ِ� ِ�ْ� cْfٍَء اِِن اْ	ُ(Aُْ� اِ;�: 	ِ��ِ� َ

Ve gâle yâ beniyye lâ tedhulû mim bâbiv vâhıdiv vedhulû min ebvâbim muteferrigah, ve mâ uğnî ankum minallâhi min 
şeyé', inil hukmu illâ lillâh, aleyhi tevekkelt, ve aleyhi felyetevekkelil mutevekkilûn. 

 
Kehf 39 

 4َ�ُْD $َ-َ�C�َ 4َ�ْHَاِْذ َد :;َ�َة اِ;�: �ِ�	��  �ُ َ�� �fََء ا	� �َوَ	ْ ��ُD :;َ ِ�  ْC�ِ �QDَََ�ِن اَ*َ� اPَ اِْن :;ً��َ $َ
 َوَوَ	ً"ا

Ve lev lâ iz dehalte cenneteke gulte mâ şâallâhu lâ guvvete illâ billâh, in terani ene egalle minke mâlev ve veledâ 
 

İsra 82 

 �َ�Cٖ�ِGُْ�ِْ	 \ٌُل ِ�َ� اْ	ُ,ْ�اِٰن َ�� ُ<َ� �Bَfٌِء َوَرْ�َ &JCَُ*َ��ًراَوHَ :�;ِا �َ�ِٖ	��g	ا "ُ Jٖ َ :;ََو  

Ve nunezzilu minel gur'âni mâ huve şifâuv ve rahmetul lilmué'minîne ve lâ yezîduz zâlimîne illâ hasârâ. 
 
 
 
 



 
 

Mülk 1-5 

ٰ �2َPََرَك ا	�5ٖ  ��َ �  �ٌ "ٖ ٍء f &Qُ^ L ْc َDَ ى �َِ�ِ"ِه اْ	ُْ�ُ$ َوُ<َ

�َت َواْ	َ(�ٰ اَ	�5ٖ ْSTً َوُ<َ� اْ	َ%Jٖ ى Nَ�َHَ اْ	ََ��رُ �َة 	�2ْ�ََُِ�^ُْ� اَ Aُbْ� اَْ�َ�ُ� َBُ8َ	ْا Jُ  

ٰ اَ	�5ٖ dَ Zَ2ْdَ Nَ�َHَ ى ٰ�Pَ ��َ �Dً�2َkِ اٍت�َ?�ْرِ Zِ�ِ� ْ�ِ� �BَPَُوٍت Nِ�ْHَ L ا	��ْ�ٰ ى ?ٖ َ
ُُ��رٍ ى �ِ َ<�Pَ Qْٰ ا	2ََْ/َ� ? �ْ  

 �ِ�ْPَ ��َ̂ ��ٌ dِ�Hًَ�� َوُ<َ� َ��ٖ َ Cَْ,ِ�ْ@ اِ	َْ�َ$ ا	h �ُ/َ2َُْ�� اْرZِ�ِ ا	2ََْ/َ�   

 ٖ��/ََِ� ��َ*ْ b"	َء ا�َ ���C ا	�� k��َٖ َوَ	َ,ْ" َز ���ِ	 ��ً�� 	3َُْ� �ِ� َواَْ�َ-ْ"َ* �wَ َوَ�َ%�Cَ�َْ<� ُرُ�
 ٖ% �5َاَب ا	��َ ِ��  

 
Tebârakellezî biyedihil mulku ve huve alâ kulli şey'in gadîr. 

Ellezî halegal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ, ve huvel azîzul ğafûr. 
Ellezî halega seb'a semâvâtin tıbâgâ, mâ terâ fî halgırrahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. 

Summerciıl basara kerrateyni yengalib ileykel basaru hâsiev ve huve hasîr. 
Ve legad zeyyennes semâed dunyâ bimesâbîha ve cealnâhâ rucûmel lişşeyâtîni ve ağtednâ lehum azâbesseîr. 

 
Kalem 51-52 

�*ََ$ َواِْن َ �Aَُد ا	�5ٖ ,ُِ	Jْ�ُ	َ ُ�واBََ̂ ْ���ِ���َ��ْ�//َ/���رررِ<<ِ<���ْ    َ�  ِ ِ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ ْ َ ِْ ِ ِ َ ْ َ �َن اِ*�ُ�  ُِ	�َْ̂� َوَ ُ, �ا ا	5&%ُِdَ � �	َ
�نٌ CُOَْ	َ 

 َٖ	�%َ�ِْ	 �ٌْ̂ ��َ َوَ�� ُ<َ� اِ;�: ِذ  

Ve iy yekâdullezîne keferû leyuzligûneke biebsârihim lemmâ semiuz zikra ve yegûlûne innehû lemecnûn. 
Ve mâ huve illâ zikrul lil âlemîn. 

 
Kafirun Suresi 

���ُِ"وَن َ�� اَْ�2ُ"ُ َوَ;: اَْ*ُ-ْ� َ  QُْD َ � اَ �3َb اْ	�Aَِ?ُ�ونَ  َ;: اَْ�Pَ ��َ "ُ2ُْ%2ُُ"ونَ  

�P"ْ2َُ�ْ  َوَ;: اَْ*ُ-ْ� َ���ُِ"وَن َ�� اَْ�َ  ُ"2ُ	Aُْ� ٖد AُCُْ� َو	Lَِ ٖد �ِ َ ��َ "ٌِ��� َوَ;: اَ*َ� َ

 
Gul yâ eyyuhel kâfirûn, Lâ ağbudu mâ tağbudûn,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud. 

Ve lâ ene âbidum mâ abedtum,Ve lâ entum âbidûne mâ ağbud, Lekum dînukum ve liye dîn. 

 
İhlas Suresi 

�ا اََ�"ٌ ًBُُ^ �ُ	َ �ْAُ َ �َْ	َو  ْ"َ	�"ُ  	َْ� َ ِ�ْ" َو	َْ� ُ َ � ا	��ُ� اََ�"ٌ  اَ	��ُ� ا	/�َ>ُ QُْD 

Gul huvallâhu ehad, Allâhus samed, Lem yelid ve lem yûled, Ve lem yekul lehû kufuven ehad. 

 
 
 
 
 



 
 

Felak Suresi 

 @َDَاَِذا َو Nٍdِ�9َ &�fَ �ْ�َِو  َN�َHَ ��َ &�fَ �ْ�ِ  ِN�َBَْ	ُذ �َِ�ب& ا�� QُْD اَُ

��hَِت ِ?L اْ	ُ%َ,"ِ  َوِ�ْ� dِ��َ &�fٍَ" اَِذا َ�َ�"َ   �B�C	ا &�fَ �ْ�َِو 

Gul eûzu birabbil felag, Min şerri mâ halag, Ve min şerri ğâsigın izâ vegab. 
Ve min şerrin neffâsâti fil ugad, Ve min şerri hâsidin izâ hased. 

 
Nas Suresi 

�ُذ �َِ�ب& ا	��Cسِ  َ�ِ�ِ$ ا	��Cسِ  اِ	ِٰ� ا	��Cسِ � QُْD اَُ

�ُس ٖ?L 6ُُ"وِر ا	��Cسِ ِdْ��َ  اَ	�5ٖى ُ َdْ���Cسِ ِ�ْ� �fَ& اْ	َ َ̀ اِس اْ	  

 ِ�َ� اْ	�COِِ\ َو ا	��Cسِ 

 Gul eûzu birabbin nâs, Melikin nâs, İlâhin nâs.   
Min şerril vesvâsil hannâs, Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. 

Minel cinneti ven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

RUKYE AŞIK CİNE KARŞI OKUNACAK AYETLER 
Bakara 165 

5ُ ِ�ْ� ُدوِن ا	��  ِ̀ َ̂ َوِ�َ� ا	��Cِس َ�ْ� َ -�  �ْ3ُ*َ�b2)ِ ُ ِ� اَْ*َ"اًدا ��	5ٖ ُ(@& ا�	اٰ ِ� َوا �َ  b"fََا ا�Cُ�َ
 ��ِ	 �x2�ُ ٖ5�	َ�ى ا َ �َة 	ِ�� ِ� َوَ	ْ ���ا اِْذ َ َ�ْوَن اْ	َ%5َاَب اَن� اْ	ُ,ُ�َ�َ �َ  َٖ� �ً%� َواَن� ا	�� ِ� َ�

 ٖ"fَ َِْ%5َاب	ا "ُ  

Ve minen nâsi mey yettehızu min dûnillâhi endâdey yuhıbbûnehum kehubbillâh, vellezîne âmenû eşeddu hubbel lillâh, velev 
yerallezîne zalemû iz yeravnel azâbe ennel guvvete lillâhi cemîav ve ennallâhe şedîdul azâb 

 
Nisa 27,28 

ٖ  ُ" ا	�5ٖ  ُ" اَْن َ ُ-�َب َ�Aُ�ْ�َْ� َوُ �ٖ ُ� ُ �ٖ َوا	� �Pَ اِت اَْن�َ3َ %ُ2ِ�َن ا	���- َ �َ  ُ�� STً�ْ�َ ا�
 ٖg�َ�ً�  

�AُCْْ� َوNَ�ِHُ اْ;ِ:ْ*َ��ُن َ�%ٖ  ُ" ا	�� ُ �ٖ َ [َ &B َ̀ ��Bًُ� اَْن ُ   

Vallâhu yurîdu ey yetûbe aleykum ve yurîdullezîne yettebiûneş şehevâti en temîlû meylen azîmâ
Yurîdullâhu ey yuhaffife ankum, ve huligal insânu daîfâ 

 
Yusuf 23,24 

� ?ٖ َوَراَوَدPُْ� ا	�-ٖ َ>ُ L ٖ��ِBَْ* �ْ�َ �3َ-ِ�ْ�َ L  َل َ�َ%�َذ�Dَ $ََ	 4َ�ْ>َ 4ْ	َ�Dَاَب َو�َو��9ََ,4ِ اْ;:َْ�َ
�اِ� اِ*�ُ� َر�ّٖ ا	�� َuْ�َ �َ�َ�َْا L َنَ  ی�ُِ	��g	ا wُ�ِBْ ُ :;َ �ُ�*ِا  

 ٖ�ِ� 4ْ ��َء 5َٰ̂  ُ�ْ�َ<�َن َر�&�ٖ  َوَ<�� ��3َِ َ	ْ�َ;: اَْن َراٰ  َوَ	َ,ْ" َ< b�	ا �ُCْ�	َِ$ 	Cَِْ/ِ�َف َ
َ�/ٖ َوا	Bَْْ(َ��َء اِ*�  ْ̀ ��2َِدَ*� ا	ُِْ �ْ�ِ �ُ َ��  

Verâvedethulletî huve fî beytihâ an nefsihi ve ğallegatil ebvâbe ve gâlet heyte lek, gâle meâzallâhi innehû rabbî ahsene 
mesvây, innehû lâ yuflihuz zâlimûn 

Ve legad hemmet bihî ve hemme bihâ, lev lâ er raâ burhâne rabbih, kezâlike linasrife anhus sûe vel fahşâé', innehû min 
ıbâdinel muhlasîn 

 
Yusuf 30 

 ٖ"�x2�ُ �3َBَ8َfَ "ْDَ اِ*��  �3َ َ�ْ� *P Jِ m ٖ��ِBََُْ�اِوُد َ?ٰ-  Cَِ\ اْ�َ�اَُت اْ	َ%Jٖ َو�Dََل *ِْ�َ�ٌة ِ?L ا	َْ
 ٰ�Cَ	َ~ ٖ? �3َ ٖ2�ُ ٍلSTَ�َ L ٍ��  

Ve gâle nisvetun fil medînetimraetul azîzi turâvidu fetâhâ an nefsih, gad şeğafehâ hubbâ, innâ lenerâhâ fî dalâlim mubîn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Yusuf 33,34 

Oُْ� اََ�@b اَِ	  �َ*�Dَ �c  ٖCَل َرب& ا	�&�ُ"ْ َ � ��ِ ّٖC�َْ̂�َ"ُ<�� اL @ُ6َْ اَِ	ْ�ِ� َواِ;�: Pَْ/ِ�ْف َ  L
 ٖ�>ِ�Oَْ	ا �ِ�َ �َواَ^ُْ ��3ِ�ْ	اَِ َ��  

�?َ ٖ َْ̂�َ"ُ<�� اِ*�ُ� ُ<َ� ا	��  �ُCْ���ُ �Zُ اْ	َ%�ٖ �Oَ-َdَْب َ	ُ� َر�bُ� َ?َ/َ�َف َ  

Gâle rabbis sicnu ehabbu ileyye mimmâ yed'ûnenî ileyh, ve illâ tasrif annî keydehunne asbu ileyhinne ve ekum minel câhilîn
Festecâbe lehû rabbuhû fesarafe anhu keydehunn, innehû huves semîul alîm. 

 
Nur1-3 

 ٖ? �Cَ	ْJَ*ََْوا �>َ�Cَ�ْ�َ?ََو �>َ�Cَ	ْJَ*ََْرٌة ا�dُ ٍٰت ��3َ ا�Cَ&��َ 5َ^�ُ�ونَ َ �ٍتPَ �ْAُ��%َ	َ  

ا*ٖ  �J	ا*َِ�ُ\ َوا �J	ََراَْ?ٌ\ ?ٖ ا �َ3ِِ� �ُْ^5ْHُْ�Pَ :;ٍَة َو"َ�ْ�َ \َoَ��ِ �َ3ُCْ�ِ "ٍ�َِوا �Qُ^ وا"ُ�ِ�ْ�?َ L L
�َن �ِ�	��  ِ� اِْن ^Cُُْ-�ْ  ِ� ا	�� دٖ Cُ�ِGُْP ٰ Hِِ� َو	3َ�ْ�َْْ" َ�5َا3ُ�ََ� Bَِo�kٌَ\ ِ�َ� ِ� َوا	َْ�ْ�ِم اْ;:

 ٖC�ِGْ��َ اْ	ُ  

ا*ٖ  �J	ََم ا ا*َِ�ُ\ َ;: َ AِCُْ(�3َ اِ;�: َزاٍن اَْو ُ�ْ�ِ�ٌك َوُ��& �J	َوا \ًَ̂ wُAِCْ َ :;َ L اِ;�: َزا*َِ�ً\ اَْو ُ�ْ�ِ�
�L�َ ا	ُْC�ِGْٖ ذٰ َ $َِ	 َ��  

Sûratun enzelnâhâ ve feradnâhâ ve enzelnâ fîhâ âyâtim beyyinâtil leallekum tezekkerûn 
Ezzâniyetu vez zânî feclidû kulle vâhıdim minhumâ miete celdeh, ve lâ teé'huzkum bihimâ raé'fetun fî dînillâhi in kuntum 

tué'minûne billâhi vel yevmil âhır, velyeşhed azâbehumâ tâifetum minel mué'minîn 
Ezzânî lâ yenkihu illâ zâniyeten ev muşrikeh, vez zâniyetu lâ yenkihuhâ illâ zânin ev muşrik, ve hurrime zâlike alel mué'minîn 

 
Nur 19 

�َن اَْن �Pَٖ اِن� ا	�5ٖ b2)ِ ُ �َ  ٖ5�	ا L?ِ \ُ�َ�ِ�Bَْ	ا Zَ� ٰا �ٖ  َ	5َاٌب اَ��ا 	3َُْ� َCُ�َ ��َ*ْ b"	ا L?ِ �ٌ�
 ٰ �نَ ُ� َ ْ%َ�ُ� َواَْ* Hَِ�ِة َوا	� �َواْ;:ُ�َ%ْPَ :;َ �ْ-ُ  

 İnnellezîne yuhıbbûne en teşîal fâhışetu fillezîne âmenû lehum azâbun elîmun fid dunyâ vel âhırah, vallâhu yağlemu ve 
entum lâ tağlemûn 

 
Furkan 68 

�َن Zَ�َ ا	�� َوا	�5ٖ �ُ"ْ َ :;َ �َ  ٰ َم ا	�� ا	�-ٖ  Hََ� َوَ;: َ ْ,ُ-�ُ�َن ا	tBْ�Cَ �3ً اٰ ِ� اِ	 ���َ L &N)َ	ْ�ِ� :�;ِا �ُ
�َن َوَ�ْ� َ Qْ%َBْ ذٰ ُ*Jْ َ :;ًَ��َو�hََا Nَ�ْ َ $َِ	  

Vellezîne lâ yed'ûne meallâhi ilâhen âhara ve lâ yagtulûnen nefselletî harramallâhu illâ bil haggı ve lâ yeznûn, ve mey yef'al 
zâlike yelga esâmâ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Neml 54,55 

 ٖ��ِ��َن ا	�Bَِْ�َ�َ\ َواَْ*ُ-ْ� 2ُْPِ/ُ�ونَ  َو	ُ��kً اِْذ �Dََل 	َِ,ُْPْ�Pََا
�َن اُPْ�-َ	َ �ْAُ�Cِoَنَ ا�ُ�3َOْPَ ٌم�ْDَ �ْ-ُ*َْا Qْ�َ َ��ِء&C	ُدوِن ا �ًة ِ�ْ�َ3ْfَ َ��َل &�	  

Ve lûtan iz gâle ligavmihî eteé'tûnel fâhışete ve entum tubsırûn
Einnekum leteé'tûner ricâle şehvetem min dûnin nisâé', bel entum gavmun techelûn 

 
Kasas 10 

َ̂�َدْت َ	ُ-Gَُ? wَ2َ6ْ ٖ"2ْاُد اُم& ُ��dٰ َواَ  ٰ  ى �ِ�ٖ L َ?�ِر�9ً اِْن  ��َ �Cَ�ْ�َاَْن َر :;َ��َن 	َْAُ-َِ	 �3َ2ِ�ْDَ L
 ٖC�ِGْ��َ ِ�َ� اْ	ُ  

Ve asbeha fuâdu ummi mûsâ fâriğâ, in kâdet letubdî bihî levlâ er rabatnâ alâ galbihâ litekûne minel mué'minîn 
 

Sebe 54 

 �$fَ L?ٖ ا�ُ*�َ̂ �ْ�ِ �ْ3ِ� Qُ2ْDَ اِ*�3ُْ� ِ��َfَْ�ِ� Qَ%ُِ? �ََ̂ َو3ُCَ�ْ�َ Qَ��ْٖ� َوَ�ْ�َ� َ�� َ ْ�َ-3ُ�َن 
 ٍ@ �ٖ�ُ 

Ve hîle beynehum ve beyne mâ yeştehûne kemâ fuıle bieşyâıhim min gabl, innehum kânû fî şekkim murîb 
 

Rahman 72-74 

َ��نِ اٰ  ی& َ?�2َِ  &5AَُP �َAُ&ِء َر�:;َ َ��مِ   ِ̀ ُ��ٌر َ�ْ,ُ/�َراٌت ِ?L اْ	 

 j3ُ�َ2ْْ� َوَ;: َ��نDَ tٌ*ِْا ��3ُuِْ�ْ َ �َْ	 

Hûrum magsûrâtun fil hıyâm, Febieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân  
Lem yatmishunne insun gablehum ve lâ cânn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

     

 

 

 
 


